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Siekiant padidinti stojančiųjų į Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrantūros 
studijas skaičių ir  sudaryti daugiau galimybių derinti studijų procesą su įprastine veikla (pvz., 
darbas, vaiko priežiūra),   

n u s t a t a u , kad: 

1. Iki 50 procentų nuolatinių magistrantūros studijų apimties gali būti organizuojama 

nuotoliniu būdu. 
2. Sprendimus dėl magistrantūros studijų dalies vykdymo nuotoliniu būdu, suderinę su  

katedrų vedėjais ir fakultetų dekanais, įgalioti priimti Studijų programų komitetai. Apie priimtus 

sprendimus, kurie studijų dalykai, ar jų dalis bus vykdomi nuotoliniu būdu, iki 2020 m. birželio 25 

d. informuojami tvarkaraščių sudarytojai fakultetuose ir Studijų direkcija. 
3.  Tomis dienomis, kai studijos vykdomos nuotoliniu būdu, užsiėmimai įprastiniu būdu 

(universiteto patalpose) nėra vykdomi. 
4. Įsakymas netaikomas magistrantūros intensyviosioms studijoms šiose studijų 

programose: Aplinkos inžinerija, Kūrybos visuomenės komunikacija, Mechanikos inžinerija, 
Nekilnojamoj turto valdymas, Statybos technologijos ir valdymas, Verslo vadyba, kurių forma - 

nuolatinės studijos arba ištęstinės studijos. Intensyviosios studijos organizuojamos taip, kad 

kontaktinio darbo (paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, pratybos, konsultacijos ir kt.) apimtis 

būtų ne mažesnė kaip 10 procentų studijų programų apimties, o tiesiogiai dalyvaujant dėstytojams ir 
studentams (ne nuotolinis kontaktinis darbas) – ne mažiau kaip 5 procentai. 

5. Galimi studijų tvarkaraščio sudarymo būdai: I būdas – studijos nuotoliniu būdu vyksta 
vieną ar dvi dienas per savaitę, likusiomis dienomis – įprastiniu būdu; II būdas – vieną savaitę 
studijos organizuojamos nuotoliniu būdu, kitą savaitę - įprastiniu būdu, tvarkaraščiuose nurodant, 
kurie užsiėmimai bus vykdomi nuotoliniu, kurie – įprastiniu būdu. 

6. Rekomenduojama paskaitas ir pratybas vykdyti nuo 16.20 iki 21.30 val. 

7. Nuotoliniu būdu skaitomos paskaitos organizuojamos naudojant informacines 

komunikacines technologijas ir suteikiant galimybę studijuoti virtualioje aplinkoje. Šios paskaitos 
vykdomos panaudojant sinchroninio bendravimo priemones: 

7.1.  Iki 20% teorinių paskaitų leidžiama pateikti iš anksto įrašius. 

7.2. Virtualiojoje aplinkoje „Moodle“ nepriklausomai kokiu būdu skaitomos paskaitos 
dėstytojai atitinkamai studentų grupei suteikia prieigą prie savo dėstomo dalyko ir prie kiekvieno 
dėstomo dalyko aprašymo dėstytojas turi aiškiai pateikti prisijungimo prie jo vaizdo paskaitų 
nuorodą.  

7.3. Paskaitos medžiagą dėstytojas studentams pateikia virtualiojoje aplinkoje Moodle. 
Medžiaga turi būti parengta skaitmeniniu formatu: skaidrės (ppt, pptx, pdf ir kt.), tekstiniai 
dokumentai (docx, pdf ir kt.), savikontrolės testai arba užduotys, nuorodos į interneto šaltinius. Jei  
medžiaga pateikiama prieš paskaitą, kad studentai galėtų su ja susipažinti, tai rekomenduojama 
paskaitas organizuoti diskusijų, pristatymų arba panašia forma, kuomet studentai gali geriau 



suprasti teorinių žinių taikymo galimybes, o dėstytojas papildomai atkreipti dėmesį į žinių 
supratimo lygį.  

7.4. Rekomenduojama taikyti kaupiamojo balo sistemą suteikiant balus už aktyvumą ne tik 
per paskaitas, bet ir ruošiantis paskaitoms (pridedant papildomą balą prie galutinio įvertinimo).  

7.5. Dėstytojo Moodle sistemoje paskelbta medžiaga turi būti prieinama studentams iki 
atsiskaitymo už studijų dalyką pabaigos. 

7.6. Paskaitos trukmė naudojantis Zoom programa – 40 minučių (po 40 minučių programa 
automatiškai atsijungia). Pasibaigus šiam laikui rekomenduojama padaryti 5 minučių pertrauką ir 
prisijungti pakartotinai.  

7.7. Esant galimybei, Akademinės paramos centras suteikia Zoom programos licenciją be 
apribojimo.  

7.8. Nuotoliniu būdu vykdomų paskaitų vaizdo įrašai nebus daromi, todėl studentai 
paskaitose turi dalyvauti realiu laiku, kuris nurodytas paskaitų tvarkaraštyje. 

7.9. Iš anksto įrašytose paskaitose privalomai turi būti pateikiamas paskaitos vaizdo įrašas 
(ne mažiau 30 min.), būtina teorinė medžiaga rašytine forma, nuorodos į išorinius informacijos 
šaltinius, studento žinių nagrinėjama tema įsivertinimo klausimai (prieš pradedant studijuoti 
konkrečią temą), užduotys arba testo forma pateikti klausimai, siejami su nagrinėjamos temos 
supratimo vertinimu. 

7.10. Dėstytojas, norintis naudoti iš anksto įrašytas paskaitas, privalo laikytis tokios sekos: 

- Parengia paskaitų medžiagą vadovaujantis nurodytais reikalavimais. 
- Kreipiasi į katedros vedėją dėl paskaitų turinio atitikimo dalykiniams reikalavimams 

įvertinimo ir leidimo naudoti iš anksto įrašytas paskaitas 

- Kreipiasi į Akademinės paramos centrą su prašymu aprobuoti mišriuoju būdu vedamų 
paskaitų medžiagą. 

- Kreipiasi į dekaną su prašymu leisti tam tikras paskaitas vesti mišriuoju būdu. 
- Elektroniniu paštu informuoja studentus apie mišriuoju būdu vykdomas paskaitas. 
7.11. Visi nuolatinių studijų atsiskaitymai vykdomi įprastiniu būdu.  
7.12. Laboratoriniai darbai ir praktikos organizuojamos įprastiniu būdu. 
7.13. Dalyko (modulio) kortelėje numatytos konsultacijos gali būti vykdomos nuotoliniu 

būdu (tomis dienomis, kai vyksta nuotolinės paskaitos). 

7.14.  Dėstytojų budėjimo katedroje laiku organizuojamos konsultacijos vykdomos įprastiniu  
būdu. 

7.15 Dėstytojai kiekvieno semestro pradžioje dėstytojas Moodle sistemoje paskelbia kaip ir 
kokiu būdu bus vykdomos paskaitos ir pratybos. 

7.16. Kiekvieno užsiėmimo (paskaitų ar pratybų) mokomoji medžiaga (pristatymai, 
papildomi užrašai ar pan.) turi būti patalpinta Moodle virtualiojoje aplinkoje ir prieinama 
studentams iki atsiskaitymo už studijų dalyką pabaigos; 

7.17. Paskaitos nuotoliniu būdu vedamos iš universitete esančių patalpų, kuriose užtikrinami 
šiame dokumente nurodyti reikalavimai darbo vietai. Išimtiniais atvejais, jei dėstytojas pageidauja 
vesti paskaitas ne iš universiteto patalpų, jis privalo užtikrinti, kad bus laikomasi darbo vietai 
keliamų reikalavimų. Ne iš universiteto patalpų dėstytojas paskaitas gali vesti tik gavęs katedros 
vedėjo leidimą. 

7.18. Dėstytojai sudaro galimybę studentams dalyvauti paskaitose ne nuotoliniu būdu, o 
nesant tokios galimybės nurodytas konsultacijų laikas universiteto patalpose (1 paskaitai 20 

minučių konsultacijų laiko). 
8. Reikalavimai dėstytojų nuotolinio darbo vietai: 

8.1. Paskaitų vedimui yra naudojama programa ZOOM (kaip alternatyva gali būti naudojama 
Microsoft Teams programa, tačiau dėstytojas apie tai privalo informuoti studentus). Paskaitų metu 
prie vaizdo konferencijų sistemos privalu jungtis VGTU taikomu (SSO) vieningo prisijungimo 
sprendimu (rekomendacijos dėl prisijungimo pateikiamos VGTU virtualioje aplinkoje Moodle). 



8.2. Paskaitų metu dėstytojas privalo būti įsijungęs vaizdo ir garso perdavimo priemones 
(vaizdo kameras, mikrofonus, ausines arba kolonėles) ir iš anksto įsitikinti, kad šios priemonės yra 
techniškai tvarkingos. 

8.3. Paskaitų metu turi būti užtikrintas nepertraukiamas vaizdo ir garso perdavimas 
(užtikrintas stabilus interneto ryšys). 

8.4. Kartu su paskaitą vedančiu dėstytoju vienoje patalpoje negali būti kitų asmenų ir 
pašalinius garsus skleidžiančių daiktų / priemonių išskyrus tuos atvejus jei tai reikalinga paskaitos 
vedimui. 

9. Paskaitų administravimas ir stebėsena: 
9.1. Už paskaitų organizavimą ir stebėseną atsako Studijų programos komitetas ir katedros 

vedėjas. 
9.2. Techninės ir metodinės dėstytojų konsultacijas vykdo Akademinės paramos centras. 

 
 

 

Rektorius      Alfonsas Daniūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nora Skaburskienė, tel. 274 5022 
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