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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDIJŲ PROCESO 

ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU  

LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų proceso organizavimo ir vykdymo 

nuotoliniu būdu laikinosios tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra skirtas pirmosios, antrosios 

pakopų ir vientisųjų studijų organizavimui reglamentuoti karantino metu nuo 2020 m. kovo 30 d. 

2. Visos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas. 

II SKYRIUS 

PASKAITŲ SKAITYMAS NUOTOLINIU BŪDU 

3. 2019–2020 m. m. pavasario semestro tvarkaraščiuose numatyti kontaktiniai užsiėmimai 

nuo 2020 m. kovo 30 dienos iki karantino Lietuvos Respublikoje pabaigos privalo būti vykdomi 

nuotoliniu būdu taip, kaip numatoma Apraše. 

4. Paskaitas dėstytojai vykdo pagal galiojančius 2019–2020 m. m. pavasario semestro 

užsiėmimų tvarkaraščius, paskelbtus interneto svetainėje „Mano VGTU“.  

5. Užsiėmimai auditorijose keičiami nuotoliniu būdu vykdomomis paskaitomis (tam 

taikoma virtualiam bendravimui skirta programa „Zoom“). Nuotoliniu būdu paskaitos gali būti 

vykdomos iš namų ar kitos vietos, kur yra stabilus interneto ryšys ir tinkama techninė įranga.   

6. Virtualiojoje mokymosi aplinkoje „Moodle“ prie kiekvieno dėstomo dalyko aprašymo 

dėstytojas turi aiškiai pateikti prisijungimo prie jo vaizdo paskaitų nuorodą.  

7. Paskaitos metu dėstytojas studentams pateikia ir aiškina įprastą medžiagą, parengtą 

skaitmeniniu formatu: skaidrės (pptx), tekstiniai dokumentai (docx, pdf ir t. t.), interneto puslapiai.  

8. „Zoom“ programos naudojimo instrukcijos pateiktos internete: dėstytojams adresu 
https://talpykla.vgtu.lt/index.php/s/dEG5BCajW3rGWyG, studentams adresu 

https://talpykla.vgtu.lt/index.php/s/cqL39zKGp5y8twm.   

9. Vaizdo paskaitos trukmė naudojantis „Zoom“ programa – 40 minučių (po 40 minučių 

programa automatiškai atsijungia). Pasibaigus šiam laikui rekomenduojama padaryti 5 minučių 

pertrauką ir prisijungti pakartotinai. Dėl didelio tarnybinių stočių apkrovimo paskaitų vaizdo įrašai 

nebus daromi, todėl studentai paskaitose turi dalyvauti realiuoju laiku, kuris nurodytas paskaitų 

tvarkaraštyje. Srautinės paskaitos, kuriose dalyvauja daugiau kaip 100 studentų vienu metu, 

vykdomos dėstytojui suderinus su Elektroninių studijų grupe. 

10. Prireikus gali būti naudojama alternatyvi vaizdo konferencijų programa „Teams“. Jos 

naudojimo instrukcijos pateiktos adresu https://talpykla.vgtu.lt/index.php/s/XX86sqKC34Pz9jX. 

11. Prieš pradedant paskaitas skaityti nuotoliniu būdu, būtina iš anksto išbandyti programą 

(nes vaizdo paskaitų nuorodas reikia  įkelti į „Moodle“ virtualiąją aplinką, kaip nurodyta 5 punkte). 

12. Dėstytojai, dirbantys iš namų, privalo įsitikinti, kad jų namuose esantis kompiuteris yra 

prijungtas prie stabiliai veikiančio interneto ryšio, prie kompiuterio prijungti ir tinkamai veikia 

vaizdo kamera, mikrofonas ir garso kolonėlės. Kaip alternatyva kompiuteriui gali būti naudojami 

išmanieji telefonai arba planšetės, prijunti prie interneto. 

13. Išskirtiniais atvejais dėstytojai, neturintys techninių galimybių vaizdo konferenciniu 

būdu paskaitų vykdyti iš namų, gali naudotis vienu iš universiteto siūlomų būdų: 

https://talpykla.vgtu.lt/index.php/s/dEG5BCajW3rGWyG
https://talpykla.vgtu.lt/index.php/s/cqL39zKGp5y8twm
https://talpykla.vgtu.lt/index.php/s/XX86sqKC34Pz9jX
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13.1. VGTU įrengtomis specializuotomis klasėmis (reikia iš anksto suderinti su Elektroninių 

studijų grupės darbuotojais); 

13.2.  fakultete esančiomis auditorijomis arba kabinetais (po vieną dėstytoją tik jam visą 

karantino laikotarpį skirtoje naudotis atskiroje patalpoje; auditorijas dėstytojams paskirstys ir jų 

sąrašą sudarys fakulteto dekanas); 

13.3. katedrų vedėjai turi galimybę organizuoti atskirų dalykų studijas ciklais. Vietoje tų 

užsiėmimų, kurių dėstytojai karantino laikotarpiu negali vykdyti iš namų, suteikti galimybę 

kitiems dėstytojams vykdyti savo užsiėmimus ciklais. 

14. Paskaitos darbo dienomis po 18.00 val. ir savaitgaliais negali būti vedamos iš 

universiteto patalpų. Paskaitos tokiu atveju vykdomos ne iš universiteto patalpų arba suderinus su 

katedros vedėju ir informavus dekaną priimami individualūs sprendimai. 

15. Katedrų vedėjai ir dekanai turi teisę prisijungti ir patikrinti, ar užsiėmimai vyksta 

numatytu laiku (pagal patvirtintą tvarkaraštį).  

III SKYRIUS 

PRAKTINIŲ UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU 

16. Dėl visų su studijų proceso organizavimu kilusių klausimų dėstytojai pirmiausia turi 

kreiptis į katedros vedėjus. Katedrų vedėjai atsakingi už sklandų studijų proceso organizavimą 

nuotoliniu būdu. 

17. Laboratoriniai darbai ir praktiniai užsiėmimai, kurių negalima atlikti nuotoliniu būdu, 

turės būti atliekami vėliau pagal katedrų vedėjų sudarytą atskirą grafiką. Katedrų vedėjai, suderinę 

su Studijų programų komitetais, turi teisę sumažinti laboratorinių darbų skaičių pavasario 

semestre. 

18. Praktikų, kurios numatytos studijų grafike, sutartys turi būti derinamos kaip įprasta, 

VGTU nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į aplinkybes, rektoriaus įsakymu gali būti patvirtinta kitokia 

praktikos sutarčių ar/ ir praktikų atlikimo tvarka. 

19. Baigiamųjų darbų (toliau – BD) rengimas: 

19.1. BD turi būti rengiami pagal nustatytą grafiką. 

19.2. BD rengimui skiriamas ypatingas dėmesys. BD vadovai kiekvieną savaitę turi 

komunikuoti su BD rengiančiais studentais, teikti konsultacijas ir vertinti pažangą vykdant 

pateiktas užduotis. BD vadovai kas savaitę teikia suvestinę informaciją katedrų vedėjams dėl BD 

rengimo pažangos. Katedrų vedėjai apibendrintą informaciją pateikia dekanams. 

19.3. Šiuo metu BD gynimo datas perkelti neplanuojama, todėl į BD rengimą reikia žiūrėti 

labai atsakingai, juo labiau esant apsunkintai komunikacijos ir konsultavimo formai. 

19.4. Katedrų vedėjai turi informuoti studentus apie internetinio prisijungimo galimybes 

prie metodinių reikalavimų baigiamiesiems darbams, mokslinių straipsnių duomenų bazių, 

atitinkamos srities elektroninių leidinių (knygų, vadovėlių, kitos mokslinės literatūros), VGTU 

leidyklos išleistų elektroninių leidinių per bibliotekos interneto puslapio nuorodą „el. ištekliai“. 

19.5. Išskirtiniais atvejais, kai BD rengti reikalingi ilgesnį laiką trunkantys eksperimentai, 

BD gynimas gali būti atidėtas katedros sprendimu ir informavus Studijų direkciją. BD darbų 

vadovams rekomenduojama peržiūrėti BD turinį ir pagal galimybę nevykdyti eksperimentų. 

IV SKYRIUS 

ATSISKAITYMŲ VYKDYMAS 

20. Tarpiniai atsiskaitymai. Atsižvelgdami į poreikį, dėstytojai gali pakeisti tarpinių 

atsiskaitymų formą ir atsiskaitymo laiką (bet tik tam laikotarpiui, kol studijos bus vykdomos 

nuotoliniu būdu, nekeičiant įrašo studijų kortelėje). Kiekvieno dalyko dėstytojai savo studentus 

apie pakeistus tarpinius atsiskaitymus, jų laiką turi informuoti atskirai. Dėstytojai, kurie neturi 

galimybės kolokviumų organizuoti nuotoliniu būdu, šią atsiskaitymų dalį gali perkelti į galutinį 

atsiskaitymą. 

21. Galutinis atsiskaitymas gali būti vykdomas individualiai žodžiu, naudojant vaizdo 

konferencijų sprendimus, arba raštu, naudojant virtualiosios studijų aplinkos „Moodle“ teikiamas 

galimybes. 

https://www.vgtu.lt/biblioteka/elistekliai/duomenu-bazes/286201
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22. Katedra dėstytojų budėjimo grafike turi nurodyti, kokiu laiku ir kokiu virtualiu adresu 

galima bus konsultuotis su dėstytoju naudojantis „Zoom“ arba alternatyvia programa ir telefonu. 

23. Studentų atsiskaitymai pagal galimybes organizuojami vaizdo konferencijų metu, taip 

pat mokymosi aplinkoje „Moodle“ sukuriant testus, užduotis ir pan. 

24. Keičiantis mokymosi formoms iš auditorinės į nuotolinę ir esant poreikiui galima, 

pasitarus su studentais, nežymiai koreguoti semestro pradžioje pateiktą vertinimo tvarką: užduočių 

vertinimo kriterijus, skaidyti į smulkesnes vertinimo užduotis ir kt. 

V SKYRIUS 

VIRTUALIOSIOS MOKYMOSI APLINKOS ,,MOODLE“ NAUDOJIMAS 

NUOTOLINIŲ STUDIJŲ PROCESE 

25. Aplinkoje „Moodle“ kiekvienas dėstytojas atitinkamai studentų grupei suteikia prieigą 

prie kiekvieno savo dėstomo dalyko. Naudojimosi virtualiąja mokymosi aplinka „Moodle“ 

instrukcijos pateiktos Elektroninių studijų grupės „Moodle vadovas“ modulyje adresu 

https://moodle.vgtu.lt/course/view.php?id=2287. 

26. Dėstytojai, neturintys „Moodle“ kursų, juos sukuria „Mano VGTU“ svetainėje adresu 

https://mano.vgtu.lt/ (Dėstomi dalykai // Moodle kursų kūrimas). Kūrimo instrukcija pateikta 

internete adresu https://talpykla.vgtu.lt/index.php/s/Hof77d2T9XsZA84. 

27. Dėstytojams, neturintiems patirties naudotis virtualiąja mokymosi aplinka „Moodle“, 

bus vykdomi mokymai internetu. Mokymų grafikas skelbiamas Elektroninių studijų grupės kurse 

„Moodle vadovas“ adresu https://moodle.vgtu.lt/course/view.php?id=2287. 

28. Esant poreikiui katedrų vedėjai (su dėstytojo, parengusio medžiagą, sutikimu) gali leisti 

dėstytojams naudotis kolegų parengta „Moodle“ medžiaga. Dėstytojas gali naudotis kolegų 

parengta medžiaga tik perkėlęs ją į savo dėstomą kursą „Moodle“ virtuliojoje aplinkoje. 

29. Naudojantis VMA „Moodle“, svetaine „Mano VGTU“ arba programa „Zoom“ ir 

jungiantis ne iš universiteto kompiuterių, naudoti VGTU VPN (virtualaus privataus tinklo) 

nereikia. 

30. Komunikacijai su studentais rekomenduojami „Moodle“ naujienų forumo arba 

skelbimų įrankiai. Konsultacijoms taikytina vaizdo konferencijų programa arba „Moodle“ forumo 

įrankis. 

VI SKYRIUS 

STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS PAGAL MAINŲ PROGRAMAS STUDIJUOJANTIEMS 

ARBA NUOLATINIŲ STUDIJŲ UŽSIENIO STUDENTAMS  

31. VGTU studentai, išvykę į užsienio universitetus studijuoti ar atlikti praktikos pagal 

Erasmus+ ir kitas mainų programas, gali tęsti studijas nuotoliniu būdu juose, vadovaudamiesi 

priimančiosios aukštosios mokyklos studijų reglamentavimu. Po studijų studentas turi pateikti 

partnerinės institucijos akademinę pažymą. 

32. VGTU studentai, Erasmus+ studijų laikotarpiu sugrįžę į Lietuvą, gali tęsti studijas 

nuotoliniu būdu užsienio universitetuose, jei tokios sąlygos yra sudarytos. Studentas apie tai 

VGTU turi informuoti iki kovo 31 d. Po studijų studentas turi pateikti partnerinės institucijos 

akademinę pažymą. 

33. VGTU studentus, kurie šiuo metu studijuoja užsienio universitetuose arba atlieka 

praktiką pagal Erasmus+ ir kitas mainų programas ir nusprendžia, nutraukę studijas ar praktiką 

užsienyje, grįžti į VGTU, dėstytojai privalo prijungti prie esamos studentų grupės ir sudaryti 

sąlygas tęsti studijas. Studentai turi pateikti prašymą dekanatui iki kovo 31 d. 

34. VGTU studentai užsieniečiai, kurie šiuo metu studijuoja arba atlieka praktiką pagal 

Erasmus+ ir kitas mainų programas, bei nuolatinių studijų užsienio studentai, išvykę į savo kilmės 

šalį, tęsia studijas nuotoliniu būdu VGTU. Dalykų dėstytojai privalo prijungti studentus prie 

esamos studentų grupės ir sudaryti sąlygas tęsti studijas. 

35. VGTU studentai, kurie neturi techninių galimybių tęsti studijų nuotoliniu būdu (dėl 

buvimo užsienio šalyje, kurioje jie negali prisijungti prie VGTU mokymosi platformos), turi 

https://moodle.vgtu.lt/course/view.php?id=2287
https://mano.vgtu.lt/
https://talpykla.vgtu.lt/index.php/s/Hof77d2T9XsZA84
https://moodle.vgtu.lt/course/view.php?id=2287
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kreiptis į dekanatus / TSC dėl galimybių tęsti studijas aptarimo. Dekanai ir TSC direktorius apie 

šiuos atvejus informuoja studijų prorektorių. 

VII SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DĖSTYTOJAMS, VEDANTIEMS UŽSIĖMIMUS NUOTOLINIU 

BŪDU 

36. Siekiant užtikrinti nuotolinių užsiėmimų kokybę ir produktyvumą, dėstytojai privalo: 

36.1.  pasiruošti tvarkingą, neutralią darbo aplinką apgalvoję, kokį kompiuterio kameros 

transliuojamą vaizdą matys studentai; 

36.2.  susitarti su studentais dėl pagrindinių bendravimo taisyklių: VGTU akademinės etikos 

kodekso laikymosi; žodinės ir rašytinės komunikacijos pateikiant atliktas užduotis į „Moodle“ 

aplinką; bendravimo tiesioginės transliacijos metu: kas ir kada uždavinės klausimus, kaip studentai 

galės parodyti, kad nesupranta medžiagos ar uždavinių, ir kt. 

36.3. vykdyti komunikaciją su studentais raštu arba žodžiu. Komunikacija žodžiu 

rekomenduojama grupėse iki 20 dalyvių, griežtai laikantis kalbėjimo eiliškumo. Didesnėse 

grupėse dėstytojams rekomenduojama išjungti studentų mikrofonus, studentai grįžtamąjį ryšį 

(klausimus) gali pateikti per pokalbių (angl. chat) funkciją. 

36.4. pasirengti paskaitos ar praktinio užsiėmimo struktūrą, kurią galėtų pateikti kiekvieno 

užsiėmimo pradžioje; 

36.5. torines paskaitas suskaidyti dalimis (po 15–20 min.), po kurių būtų aiškinamasi, kaip 

studentai suprato, taip skatinant grįžtamąjį ryšį; 

36.6. išlikti dalykiški, nenukrypti į pokalbius, nesusijusius su užsiėmimo tema, neviešinti 

savo interpretacijų apie dabartinę padėtį. 

36.7. patikrinti studentams teikiamas atlikti užduotis įvertinę, kaip jos bus patikrintos 

„Moodle“ aplinkoje. Uždaviniams spręsti, schemoms braižyti ir kitoms panašaus pobūdžio 

veikloms užsiėmimo metu naudoti programos „Zoom“ baltos lentos (angl. whiteboard) funkciją. 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

37. Nuotolinių studijų procese naudojama medžiaga yra intelektinė universiteto nuosavybė. 

Studentai privalo neplatinti studijų proceso metu elektroniniu ar kitu būdu pateikiamos studijų 

medžiagos ir jos nenaudoti kitais nei studijų tikslais. 

38. Studentams prašant atidėti studijų įmoką dėl susidariusios situacijos, ji gali būti 

išskaidoma, iki kiekvieno pavasario semestro mėnesio paskutinės dienos sumokant 20 % visos 

semestrui numatytos įmokų sumos. 

39. Elektroninių studijų grupė negali užtikrinti pagalbos dėstytojams ir studentams, 

naudojantiems kitas, nei rekomenduojama, priemones. 

40. Kilus techninių klausimų dėl paskaitų organizavimo būtina kreiptis į VGTU 

Elektroninių studijų grupę tel. 274 5035 (vidinis tel. 9035) arba el. paštu esg@vgtu.lt 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Studijų direkcijos direktorė 

Nora Skaburskienė, tel. 274 5022 

mailto:esg@vgtu.lt

