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UTENOS KOLEGIJOS MEDICINOS FAKULTETO STUDIJŲ ORGANIZAVIMO 

TVARKA KARANTINO LAIKOTARPIU 

 

 

Studentų sveikatos ir saugumo užtikrinimas yra Utenos kolegijos  Medicinos fakulteto vienas iš 

svarbiausių prioritetų. 

 

STUDIJŲ PROCESAS 

 

1. Nuotolinės studijos organizuojamos virtualioje mokymo(-si) aplinkoje Moodle 

(https://moodle.utenos-kolegija.lt/). 

2. Bendravimui ir bendarbiavimui naudojami: Moodle įrankis BigBlueBottom, Skype, Zoom ir  kiti 

pasiekiami įrankiai.  

3. Studijų dalyko/modulio kontaktinis darbas nuotoliniu būdu vykdomas studijų tvarkaraščiuose 

numatytu laiku.  

4. 2019-2020 m. m. pavasario semestre karantino laikotarpiu vykdomi tik tie praktiniai 

užsiėmimai, kuriuos galima vykdyti nuotoliniu būdu, numatant intensyvesnį krūvį 2020-2021 

m.m. rudens semestrui. Katedrų vedėjai, Studijų programų komitetai ir dėstytojai peržiūri 

studijų dalykų/modulių studijų rezultatus, ieškant sprendimų, kad studentai laiku užbaigtų 

studijuojamas studijų programas. 

5. Atsiskaitymai, siekiant įvertinti studentų pasiektus studijų rezultatus,  vyksta taip pat nuotoliniu 

būdu (testai, atsiskaitymai žodžiu, probleminių situacijų sprendimai ir kt.) aplinkoje Moodle 

(https://moodle.utenos-kolegija.lt/).  

6. Individualios konsultacijos (vadovavimas baigiamiesiems darbams, užduočių paaiškinimas ir 

kt.) vykdomos pagal sudarytą konsultacijų tvarkaraštį, kuris bus paskelbtas aplinkoje Moodle 

(https://moodle.utenos-kolegija.lt/) prie Medicinos fakulteto tvarkaraščių. Konsultacijų 

tvarkaraštyje numatytu laiku dėstytojai konsultuoja studentus bendraujant  Moodle įrankių 

pagalba, Skype, Zoom, telefonu ir kt. arba  susirašinėjant elektroniniu paštu. 

7. Kolegijos bibliotekoje studentai negali lankytis, knygos į namus neišduodamos. Delspinigiai 

karantino metu neskaičiuojami. Siūlome naudotis bibliotekos elektroniniais ištekliais nuotoliniu 

būdu: Paslaugos internetu. (Informacija: https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/881-

bibliotekos-informacija). Bibliotekos darbuotojai teikia konsultacijas: tel. 8 686 17348, el. 

paštas biblioteka@utenos-kolegija.lt; kgogeliene@gmail.com 

 

PAVASARIO SEMESTRO PABAIGA IR STUDIJŲ GRAFIKAS 

 

1. Šiuo metu galiojančios semestro pradžios ir pabaigos datos yra nepakitusios, numatant studijų 

pabaigą 2020 06 28. Tačiau atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją, neatmetama galimybė, kad 

esant poreikiui, ši data gali būti koreguojama. 

2. 2020-04-06 Utenos kolegijos Medicinos fakulteto dekano įsakymu Nr. D-41 patvirtintas 

atnaujintas 2019–2020 m. m. studijų grafikas, pakeičiant pavasario semestro egzaminų sesijos 

datas, tai yra jas perkeliant nuo 2020 06 15 iki 2020 06 26. Priklausomai nuo situacijos gali būti 

taip, kad 2019–2020 m. m. pavasario semestro studijas teks baigti ir nuotoliniu būdu. 
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BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMŲ IR TYRIMO METODIKOS KOREGAVIMO IR GYNIMO 

GALIMYBĖS 

 

1. Nesant galimybei atlikti baigiamajam darbui reikalingą tyrimą, baigiamojo darbo tema, tikslas, 

uždaviniai ir tyrimo metodika gali būti koreguojami iš esmės. 

2. Jei pavasario semestrą tektų užbaigti nuotoliniu būdu, baigiamųjų darbų gynimas vyks 

virtualioje erdvėje. (Galutinis sprendimas dėl baigiamųjų darbų gynimo procedūrų bus 

priimtas vėliau, kai bus daugiau informacijos apie numatomą karantino pabaigą). 

 

KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS 

 

1. Kvalifikacinio egzamino užduotys peržiūrimos ir pritaikomos nuotoliniam egzaminui, jei 

studijas teks užbaigti nuotoliniu būdu. (Aktualu toms studijų programoms, kuriose studijos 

baigiamos ir kavilifikacinio egzamino laikymu. Galutinis sprendimas dėl kvalifikacinio 

egzamino organizavimo procedūrų bus priimtas vėliau, kai bus daugiau informacijos apie 

numatomą karantino pabaigą). 

2. Fakulteto Katedrų  posėdžio metu apsvarstoma ir patvirtinama kvalifikacinio egzamino 

organizavimo koncepcija: užduočių parengimas, organizavimo tvarka. 

  

STUDENTŲ PRAKTIKOS 

 

1. 2019–2020 m. m. pavasario semestre karantino laikotarpiu bus vykdomos tik tos praktikos, 

kurias galima vykdyti karantino sąlygomis, suderinus su priimančiąją institucija, ir/ar 

nuotoliniu būdu.  

2. Baigiamųjų kursų studentas, atliekantis praktiką nuotoliniu būdu, kartu su praktikos vadovu 

ir/ar praktikos mentoriumi turi suderinti organizavimo principus darbo praktikos metu. 

Studentas, atliekantis praktiką ne nuotoliniu būdu, turi informuoti fakulteto dekaną ir/ar 

praktikos vadovą dėl leidimo tęsti praktinį mokymą. 

3. Vadovaujantis Utenos kolegijos Studijų nuostatų  41 punktu, ne baigiamųjų kursų studentams, 

profesinės veiklos praktika gali būti organizuojama ir kitu laiku nei numatyta studijų grafike.  

 


