STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS 2020–2021 m.m. RUDENS SEMESTRE
FAKULTETE. (Informacija Fakulteto dėstytojams, studentams ir darbuotojams)

MEDICINOS

Vadovaujantis 2020 m. gegužės 14 d. Utenos kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V-77, patvirtintu 2020–
2021 m. m. studijų planu ir Medicinos fakulteto dekano patvirtintais studijų grafikais, skelbiama aktuali
informacija apie 2020–2021 m. m. rudens semestro studijų organizavimą.
Rudens semestro pradžia
I kurso studentams numatoma rugsėjo 14 d.,
II, III, IV kurso studentams – nuo rugsėjo 1 d. (Rugsėjo 1 d. šventės nebus, todėl tai yra paskaitų diena)
Studijos vyks mišriu būdu, kuomet dalis kontaktinio darbo valandų bus vykdoma nuotoliniu būdu
(teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kurie pagal pobūdį gali būti vedami nuotoliniu būdu), o dalis
užsiėmimų įprastu būdu.
Studijų tvarkaraščiai bus skelbiami virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“. Tvarkaraščiai
skelbiami pagal katedras ir studentų akademines grupes ir studijų formą.
Studijų tvarkaraščiuose pateikiama informacija nesikeičia, bus nurodomas: paskaitų laikas, studijų dalyko
pavadinimas, dėstytojas, vieta ar elektroninė prieiga.
Už bendrą studijų proceso organizavimą atsakinga Fakulteto studijų specialistė
Atsiskaitymai bus vykdomi vadovaujantis studijų dalyko/modulio apraše aprašyta studijavimo rezultatų
vertinimo tvarka. Visa aktuali studijų medžiaga talpinama virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“
pagal fakultetus, studijų programas ir dalykus.
Pasikeitus epidemiologinei situacijai, jeigu prasidėtų antroji koronaviruso banga, studijų procesas būtų
organizuojamas atitinkamai situacijai.
Mokslo metai
Studentai, kurie negali atvykti į studijas numatytu studijų pradžios laiku, privalo informuoti
katedras ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo semestro pradžios.
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa
Slaugos ir burnos priežiūros katedra
El.paštas: Opkatedra@utenos-kolegija.lt
Burnos higienos studijų programa
Dantų technologijų studijų programa
Odontologinės priežiūros studijų programa
Kineziterapijos studijų programa
Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedra
El.paštas: reabilitacija@utenos-kolegija.lt
Kosmetologijos studijų programa
Socialinio darbo studijų programa
Socialinės gerovės katedra
El.paštas: sgk@utenos-kolegija.lt
Socialinės pedagogikos studijų programa
Studijų semestro trukmė yra 20 savaičių, rudens semestre 2 savaitės atostogų. Kiekviename semestre 1–2
savaitės skiriamos egzaminams laikyti, projektams ir kt. darbams ginti.
Studentams vasaros metu suteikiamos ne trumpesnės negu vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos.
Lankomumas, praktikos
Praktinių užsiėmimų ir profesinės veiklos praktikos lankymas yra privalomas.
Profesinės veiklos praktika ir praktiniai užsiėmimai gali vykti kolegijoje arba išorės organizacijose.
Praktikos atliekamos organizacijose, su kuriomis pasirašytos trišalės sutartys (tarp įmonės, kolegijos
ir studento).
Profesinės veiklos praktikos atliekamos studijų grafike numatytu laiku. Esant nepalankiai
epidemiologinei situacijai arba kai studento praktika yra susijusi su konkrečiomis praktikos atlikimo
sąlygomis, ji gali būti organizuojama kitu laiku, nei numatyta studijų grafike. Visos praktikos atlikimo
sąlygos aprašytos praktikos dalyko apraše ir/ar klinikinio mokymo dienynuose, kuriuos pateikia
metodinis praktikos vadovas. Už sutarčių derinimą su institucijomis ir studentais atsakinga fakulteto
praktikų vadovė, o už praktikos turinį - metodinis praktikos vadovas-dėstytojas.
Praktikų organizavimo grafikai skelbiami virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.

Egzaminai
Egzaminų sesijos tvarkaraščius sudaro Fakulteto studijų specialistė, suderinus su dėstytojais.
Tvarkaraščius tvirtina Fakulteto dekanas. Tvarkaraščiai skelbiami ne vėliau kaip savaitę prieš egzaminų
sesijos pradžią virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ ir Fakulteto informaciniuose stenduose.
Egzamino datą ir laiką galima keisti tik su katedros vedėjo leidimu, jam suderinus su dekanu. Atskiru
studento prašymu Fakulteto dekanui dėl objektyvių priežasčių, gali būti leista laikyti egzaminą kitu nei
tvarkaraštyje numatytu metu. Rekomenduojama egzaminų tvarkaraštyje skirti ne mažiau kaip dvi dienas
kitam egzaminui pasirengti.
Studijų dalykų, modulių studijų rezultatų vertinimas
Studijų dalykų, modulių studijų rezultatų vertinimo sistema yra nurodyta studijų programos dalykų,
modulių aprašuose. Vertinimo sistema skelbiama virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ dalyko
kurse. Dėstytojai pirmoje dalyko paskaitoje privalo supažindinti studentus su vertinimo sistema.
Dalyko/modulio studijų eigoje dėstytojai studentams turi teikti grįžtamąjį ryšį apie visų
atsiskaitymų vertinimus.
Apgyvendinimas bendrabučiuose
II-III-IV kurso studentai dėl apgyvendinimo bendrabučiuose prašome kreiptis į bendrabučio
valdytojas
Darbo organizavimo sąlygos
Studentai ir kiti lankytojai į fakultetą įleidžiami tik su kaukėmis!!!
Fakulteto dėstytojai ir kiti darbuotojai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, foje ir pan.),
dėstytojai ir studentai auditorijose, laboratorijose ir kitose mokymo patalpose, renginiuose uždarose
erdvėse, jei tarp jų neišlaikomas 2 metrų atstumas turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė).
Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalimą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti
negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl
savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą
gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.
Tarp asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m atstumas.
Užsiėmimai ir kitos veiklos organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo, tai yra studentų
grupė užsiėmimų metu, jei leidžia užsiėmimo turinys, nekeičia auditorijos. Dalyko/modulio studijos
organizuojamos ciklais, pvz. dvi dienas dirba vienas pogrupis, kitas dvi dienas kitas pogrupis.
Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro
atstumas.
Patalpose būtina laikytis asmens higienos (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.).
Draudžiama kontaktinėse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C
ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių
(pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Į Fakulteto patalpas (Utenio a. 2, Aušros 73)
nebus įleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
Asmuo, kuriam karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų
užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)
pasireikš Fakulteto patalpose turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja
koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
Jeigu Kolegija iš dėstytojo, studento ar kito darbuotojo dalyvaujančio studijų procese gaus informaciją
apie šiam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant informuos
Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir
bendradarbiaus su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.
Į Fakulteto patalpas draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu.

