
STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS 2022–2023 m.m. MEDICINOS FAKULTETE. 

(Informacija Fakulteto dėstytojams, studentams ir darbuotojams)  
 

Vadovaujantis 2022 m. birželio 10 d. Utenos kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V-80, patvirtintu 

2022– 2023 m. m. studijų planu ir Medicinos fakulteto paskelbtais studijų grafikais, skelbiama 

aktuali informacija apie 2022–2023 m. m. studijų organizavimą.  
 

1. Rudens semestro pradžia – nuo rugsėjo 1 d. Studijos vyks mišriu būdu: teorinės srautinės 

paskaitos vyks nuotoliniu būdu, o seminarai  ir  praktiniai užsiėmimai vyks kontaktiniu būdu.  

2. Pavasario semestro pradžia – nuo sausio 30 d. Studijos vyks mišriu būdu: teorinės srautinės 

paskaitos vyks nuotoliniu būdu, o seminarai  ir  praktiniai užsiėmimai vyks kontaktiniu būdu. 
 

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

studentų rudens semestro tvarkaraščiai prieš prasidedant studijoms skelbiami Utenos 

kolegijos tinklapyje, paskyroje Studentams → Tvarkaraščiai → Medicinos fakultetas. 
„Moodle“ aplinkoje tvarkaraščiai skelbiami pagal katedras, studentų akademines grupes ir studijų 

formą. Studijų tvarkaraščiuose pateikiama informacija: paskaitų laikas, studijų dalyko pavadinimas, 

dėstytojas, vieta ar elektroninė prieiga. Už bendrą studijų proceso organizavimą atsakinga Fakulteto 

studijų specialistė. Studijų tvarkaraščiai nuolatinių studijų studentams skelbiami ne anksčiau 

kaip 2 savaitės iki naujo semestro pradžios, o ištęstinių studijų – ne anksčiau kaip 2 savaitės 

iki sesijos pradžios numatytos studijų grafike. 
 

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 

2022 m. rugsėjo 14 d., o pavasario semestre iki 2023 m. vasario 10 d.  

Katedra Elektroninis paštas Studijų programos 

Slaugos ir burnos priežiūros 

katedra 
b.astrauskiene@utenos-kolegija.lt 

Bendrosios praktikos slaugos  

Burnos higienos  

Dantų technologijų  

Odontologinės priežiūros  

Sveikatos priežiūros ir 

reabilitacijos katedra 
e.gimbutyte@utenos-kolegija.lt 

Kineziterapijos  

Kosmetologijos  

Socialinės gerovės katedra e.gimbutyte@utenos-kolegija.lt Socialinio darbo  
 

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 2023 m. vasario 6 d. iki 2023 m. 

vasario 17d., o pavasario semestro – nuo 2023 m. birželio 19 d. iki birželio 30 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. Dėl teorinių 

paskaitų lankymo informuoja kiekvieno dalyko dėstytojas ar modulio koordinatorius pirmojo 

užsiėmimo metu. Praktiniai užsiėmimai, auditorinio mokymo metu, kartu su dėstytoju gali vykti 

kolegijoje arba išorės institucijose (pvz. socialinės globos namuose, PSPC, ligoninėse ir pan.). 

Profesinės veiklos praktika gali vykti išorės insitucijose ir kolegijoje (pvz., Kosmetologijos, Dantų 

technologijų studijų programos). Praktikos atliekamos organizacijose, su kuriomis pasirašytos 

trišalės sutartys (tarp įmonės, kolegijos ir studento). Profesinės veiklos praktikos atliekamos studijų 



grafike numatytu laiku. Visos praktikos atlikimo sąlygos aprašytos Utenos kolegijos Studentų 

praktikų organizavimo tvarkos apraše1,  praktikos dalyko apraše ir praktikos programoje ar 

klinikinio mokymo dienynuose, kuriuos pateikia praktikos vadovas-dėstytojas.  

Už sutarčių derinimą su institucijomis ir studentais atsakinga fakulteto praktikų vadovė, o už 

praktikos turinį - praktikos vadovas-dėstytojas. Praktikų organizavimo grafikai skelbiami 

virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“. 
 

7. Egzaminai  

Dalykinėse nuolatinių studijų programose (Burnos higienos, Dantų technologijų, 

Kosmetologijos, Odontologinės priežiūros, Bendrosios praktikos slaugos (įstojusiems nuo 2021 m.)) 

yra numatytos savaitinės egzaminų sesijos. 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“.  

Modulinėse nuolatinių studijų programose (Bendrosios praktikos slaugos (įstojusiems nuo 2022 

m.), Kineziterapijos ir Socialinio darbo) egzaminai vyksta modulio studijų paskutinę savaitę. 

Konkrečių egzaminų datų tvarkaraštį  sudaro Fakulteto studijų specialistė, suderinus su dėstytojais. 

Tvarkaraščius tvirtina Fakulteto dekanas.  Tvarkaraščiai skelbiami ne vėliau kaip savaitę prieš 

numatytą egzamino datą virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“. 

Ištęstinių studijų programose (dalykinė ir modulinė) (Kosmetologijos ir Socialinio darbo) 

egzaminai vyksta studijų grafike numatytu laiku. Konkrečių egzaminų datų tvarkaraštį  sudaro 

Fakulteto studijų specialistė, suderinus su dėstytojais. Tvarkaraščius tvirtina Fakulteto dekanas.  

Tvarkaraščiai skelbiami kartu su paskaitų tvarkaraščiu, ne vėliau kaip 2 savaitės iki sesijos pradžios 

virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“. 
 

 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. Modulinėse studijų programose galutiniam 

vertinimui rengiamasi visų modulio studijų metu. 
 

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

rezultatų vertinimo tvarka. Studijų dalykų ar modulių studijų rezultatų vertinimo sistema yra 

nurodyta studijų programos dalykų ar 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 ar 

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 

valdytojus 

I kurso studentams informacija teikiama Kolegijos priėmimo tarnyboje, arba internetinėje svetainėje 

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

Sėkmingų studijų! 

                                                 
1 https://www.utenos-

kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Dokumentai/Praktiku%CC%A8%20organizavimo%20tvarka_patvirtinta.pdf 


