
STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS 2021–2022 m.m. MEDICINOS FAKULTETE. 

(Informacija Fakulteto dėstytojams, studentams ir darbuotojams)  
 

Vadovaujantis 2021 m. balandžio 7 d. Utenos kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V-37, patvirtintu 

2021– 2022 m. m. studijų planu ir Medicinos fakulteto paskelbtais studijų grafikais, skelbiama 

aktuali informacija apie 2021–2022 m. m. studijų organizavimą.  

 

1. Rudens semestro pradžia – nuo rugsėjo 1 d. Studijos vyks mišriu būdu, kuomet dalis 

kontaktinio darbo valandų bus vykdoma nuotoliniu būdu (teoriniai užsiėmimai, kurie gali būti 

vedami nuotoliniu būdu), o praktiniai užsiėmimai, seminarai įprastu kontaktiniu būdu (žr. 10 

punktą. Darbo ir studijų organizavimo sąlygos).  

2. Pavasario semestro pradžia – nuo sausio 31 d. Studijos vyks mišriu būdu, kuomet dalis 

kontaktinio darbo valandų bus vykdoma nuotoliniu būdu (teoriniai užsiėmimai, kurie gali būti 

vedami nuotoliniu būdu), o praktiniai užsiėmimai, seminarai įprastu kontaktiniu būdu. Dėl darbo ir 

studijų išsamesnė informacija bus skelbiama prieš prasidedant pavasario semestrui. 

 

3. Studijų tvarkaraščiai bus skelbiami virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“. Pirmo kurso 

studentų rudens semestro tvarkaraščiai prieš prasidedant studijoms skelbiami Utenos kolegijos 

tinklapyje, paskyroje Studentams. 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. Studijų tvarkaraščiai 

skelbiami ne anksčiau kaip 2 savaitės iki naujo semestro pradžios. 

 

4. 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, tai yra rudens semestre iki 

2021 m. rugsėjo 14 d., o pavasario semestre iki 2022 m. vasario 11 d.  

Katedra Elektroninis paštas Studijų programos 

Slaugos ir burnos 

priežiūros katedra 

b.astrauskiene@utenos-kolegija.lt Bendrosios praktikos slaugos 

studijų programa  

Burnos higienos studijų programa 

Dantų technologijų studijų 

programa 

Odontologinės priežiūros studijų 

programa 

Sveikatos priežiūros ir 

reabilitacijos katedra 

e.gimbutyte@utenos-kolegija.lt Kineziterapijos studijų programa 

Kosmetologijos studijų programa 

Socialinės gerovės 

katedra 

i.kaminskiene@utenos-kolegija.lt Socialinio darbo studijų programa 

 

Kiekvieno studijų semestro trukmė yra 20 savaičių.  Kiekviename semestre 1–2 savaitės 

skiriamos egzaminams laikyti, projektams ir kt. darbams ginti.  

Rudens semestro nemokamiems perlaikymams skirtas laikas nuo 2022 m. vasario 7 d. iki 2022 m. 

vasario 18 d., o pavasario semestro – nuo 2022 m. birželio 20 d. iki liepos 1 d. Atsiskaitymai už 

praktikas organizuojami pilnai užbaigus praktiką.   

 

5. Atostogos 

Studentams rudens semestre suteikiamos 2 savaitės atostogų, o vasaros metu suteikiamos ne 

trumpesnės negu vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. 

 

 



 

6. 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“. 

 

7. 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. 

 

8. Studijų dalykų, modulių studijų rezultatų vertinimas  
Atsiskaitymai bus vykdomi vadovaujantis studijų dalyko/modulio apraše aprašyta studijavimo 

rezultatų vertinimo tvarka. Studijų dalykų, modulių studijų rezultatų vertinimo sistema yra nurodyta 

studijų programos dalykų, modulių aprašuose su kuriais galima susipažinti katedrose. Taip pat 

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.  

Visa aktuali studijų medžiaga talpinama virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ pagal fakultetus, 

studijų programas ir dalykus. 

 

9. Apgyvendinimas bendrabučiuose 

Informacija skelbiama: https://www.utenos-kolegija.lt/stojantiesiems/apgyvendinimas 

II-III-IV kurso studentai dėl apgyvendinimo bendrabučiuose prašome kreiptis į bendrabučio 

valdytojas 

I kurso studentams informacija teikiama Kolegijos priėmimo tarnyboje, arba internetinėje 

svetainėje https://www.utenos-kolegija.lt/stojantiesiems/apgyvendinimas. 

 

10. Darbo ir studijų organizavimo sąlygos 

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 11 d. paskelbtą pritarimą 2020-02-26 

Vyriausybės nutarimo Nr. 152 pakeitimo projektui (toliau – Nutarimas), pagal kurį aukštosios 

mokyklos yra įpareigotos taikyti galimybių pasą kontaktinių užsiėmimų metu, nuo rugsėjo 1 d. į 

Universiteto patalpas galės patekti tik asmenys (studentai, dėstytojai, fakulteto darbuotojai ir kt.), 

turintys Galimybių pasą arba jiems lygiaverčius dokumentus, t.y. asmenys, atitinkantys vieną iš 

išvardintų reikalavimų: 

1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

vakcinų: 

1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 



1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos 

dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos 

dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo 

patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – 

„Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 

2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir: 

2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno 

testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, 

nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba 

2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba 

anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina; 

3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas,  – ne 

anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-

CoV-2 PGR tyrimą. 

 

Lygiaverčiais dokumentais pripažįstami: ES skaitmeninis COVID pažymėjimas, medicininiai 

dokumentai iš e-sveikata sistemos: vakcinacijos išrašas, dokumentas, įrodantis, kad persirgta 

COVID-19 liga, ar neigiamo testo rezultato išrašas. 

 

Neturintieji galimybių paso, prie užsiėmimų galės jungtis nuotoliniu būdu. 

 

Dirbdami auditorijoje turėsime laikytis bent 1 metro atstumo tarp asmenų. Dėvėti kaukes yra 

rekomenduojama. 

 

 

Pasikeitus epidemiologinei situacijai, dėl  koronaviruso epidemijos, darbo ir studijų procesas 

bus organizuojamas atitinkamai situacijai. 

 

Saugokime save ir kitus. 

 

Sėkmingų studijų! 

 


