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DĖL STUDIJŲ PROCESO ORGANIZAVIMO IR ĮGYVENDINIMO VILNIAUS UNIVERSITETE 
LAIKINOJO KARANTINO LAIKOTARPIU 
 

Vadovaudamiesi Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu  
Nr. R-93 sudarytos darbo grupės koronaviruso prevencijai 2020 m. kovo 12 d. vykusio 
pasitarimo sprendimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu  
Nr. 2017 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ ir Vilniaus universiteto kamieninių 
akademinių padalinių vadovų pavaduotojų studijoms 2020 m. kovo 18 d. vykusio posėdžio 
sprendimais, siekiame paaiškinti ir informuoti jus apie tolimesnį Vilniaus universitete vykdomo 
studijų proceso organizavimą, jo planavimą ir įgyvendinimą visoje šalies teritorijoje paskelbto 
karantino laikotarpiu. 

Atsižvelgdami į Universitete anksčiau suplanuotą studijų procesą ir numatytus studijų 
veiklų įgyvendinimo terminus, primename, kad pagal Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus 
patvirtintą 2019–2020 mokslo metų studijų kalendorių 2020 m. balandžio 6–13 d. studentams 
yra suteikiamos Velykų atostogos. Taip pat suprasdami galimai kylančius iššūkius ir 
neaiškumus, susijusius su tolimesniu studijų proceso organizavimu ir jo planavimu, 
informuojame, jog atsiradus papildomiems nacionaliniams sprendimams ir nurodymams dėl 
laikinojo karantino šalies mastu termino pratęsimo (po 2020 m. kovo 30 d., 24 val.) ir 
atsižvelgus į atsiradusias papildomas aplinkybes bei sprendimus, susijusias su jų poveikiu 
Universitete vykdomo studijų proceso organizavimui ir įgyvendinimui, Universitete atitinkamai 
gali būti priimtas sprendimas pakeisti esamą Universiteto 2019–2020 mokslo metų studijų 
kalendoriaus redakciją ją perplanuojant ir naujai išdėstant likusius šių mokslo metų studijų 
veiklų įgyvendinimo terminus. Įvertinus tai, taip pat informuojame, jog reaguojant į situaciją, 
ateityje taip pat gali būti priimti atitinkami sprendimai, susiję su studentų priėmimo 
organizavimu į I (bakalauro), II (magistrantūros) ir III (doktorantūros) pakopų studijas ir jo 
vykdymo terminų perplanavimu. 

Siekdami tinkamai suplanuoti vykdomą studijų procesą kamieniniuose akademiniuose 
padaliniuose, p r a š o m e iki studentų Velykų atostogų pradžios – 2020 m. balandžio 6 d. – su 
padaliniuose dėstančiais dėstytojais savarankiškai inicijuoti ir koordinuoti šiame semestre 
padaliniuose vykdomų studijų dalykų (modulių) peržiūrėjimą ir, esant poreikiui, jų turinio, 
atsiskaitymų ir organizavimo nuotoliniu būdu atnaujinimą. Būdami suinteresuoti maksimaliu 
administracinės naštos sumažinimu ir greitu reagavimu į besikeičiančią aplinką, pabrėžiame, 
kad studijų (dalykų) modulių peržiūra turėtų būti paremta kiek įmanoma didesniu 
administraciniu lankstumu kartais atsisakant tam tikrų formalių procedūrų (pvz., formalių 
dalyko (modulio) aprašo pakeitimų), tačiau suprasdami, kad už studijų programos kokybę ir 
studijų siekinių pasiekimą atsako studijų programos komitetai, p r a š o m e  visus studijų dalykų 
pakeitimus svarstyti studijų programos komitete adekvačiai įvertinant susidarantį studentų ir 
dėstytojų darbo krūvį. Taip pat p r a š o m e  deramai užtikrinti visų, su dalyku (moduliu) turiniu 
ir organizavimu susijusių šalių – padalinio administracijos, studijų programos (-ų) komiteto, 
studentų – efektyvų ir greitą informavimą apie atliktus pokyčius, susijusius su studijų dalyko 
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(modulio) įgyvendinimu, ir šį informavimą atliekant Universiteto teikiamose platformose (pvz., 
Virtualia mokymosi aplinka, Universiteto suteiktu el. paštu). Planuojant studijų procesą 
taikomųjų ir kt. sričių studijose, turinčiose eksperimentinius (laboratorinius) studijų metodus, 
rekomenduojame trumpuoju laikotarpiu suintensyvinti teorinių užsiėmimų medžiagą, siekiant 
atlaisvinti anksčiau suplanuotus mokslo metų pabaigoje vykdyti teorinius užsiėmimus ir vietoj 
jų suplanuoti suintensyvintą eksperimentinių (laboratorinių) darbų atlikimą, kuomet šalyje bus 
nutrauktas laikinasis karantinas ir kontaktinės studijų veiklos vėl galės būti vykdomos 
Universitete.  

Reaguodami į Vilniaus universiteto vykdomų ir dalinių studijų procesą ir jo organizavimą 
laikinojo karantino laikotarpiu, paaiškiname, jog Universiteto studentams, kurių dalinių studijų 
užsienio aukštosios mokyklos negali suteikti galimybės studentams studijuoti nuotoliniu būdu, 
yra rekomenduojama grįžti tęsti semestro studijų į Vilniaus universitetą nuotoliniu būdu. Norime 
pabrėžti, jog nutraukus dalines studijas užsienio aukštojoje mokykloje ir grįžus studijuoti į 
Vilniaus universitetą, dalinių studijų stipendija bus mokama už tą laikotarpį, kurio metu 
Universiteto studentas studijavo užsienio aukštojoje mokykloje, taip pat gali būti apmokamos 
papildomos išlaidos, susijusios su priverstiniu studijų nutraukimu ir grįžimu į Universitetą (pvz., 
kompensacijos už kelionės į Lietuvą išlaidas). Jeigu užsienio aukštoji mokykla, kurioje 
studijuoja Universiteto studentai, priima sprendimą tęsti dalinių studijų procesą nuotoliniu 
būdu, tuomet rekomenduojame Universiteto studentams tęsti šias dalines studijas nuotoliniu 
būdu, tačiau atkreipiame dėmesį į tai, jog studentams dalinių studijų stipendija bus mokama 
pagal studijų laikotarpį, nurodytą užsienio aukštosios mokyklos parengtoje dalinių studijų 
pažymoje apie mokymąsi toje aukštojoje mokykloje. 

Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad Universitete turi būti sudarytos visos deramos 
sąlygos užsienio šalių studentams užbaigti semestro studijas nuotoliniu būdu, nepriklausomai 
nuo to, kada bus nutrauktas laikinasis karantinas ar bus atnaujintos kontaktinės studijų veiklos. 
Esant atvejams, kuomet sudaryti sąlygų pabaigti studijų proceso nėra įmanoma, apie tai 
kamieniniai akademiniai padaliniai atitinkamai turi informuoti užsienio valstybių studentus bei 
jų aukštąsias mokyklas, iš kurių šie studentai atvyko studijuoti į Vilniaus universitetą. 

Suprasdami praktinių studijų veiklų kompleksiškumą ir tarp skirtingų studijų proceso 
dalyvių kylantį nerimą dėl studijų praktikų įgyvendinimo laikinojo karantino laikotarpiu, 
informuojame, jog sprendimą dėl studijų praktikos tęsimo galimybių turi priimti Universiteto 
praktikos vadovas, bendradarbiaudamas su institucijos praktikos vadovu ir įvertindamas 
esamą situaciją bei galimybes kokybiškai įgyvendinti praktikos tikslus bei jos veiklas. Taip pat 
informuojame, jog kamieniniams akademiniams padaliniams yra suteikiama galimybė 
savarankiškai priimti individualius sprendimus dėl studento atliekamos praktikos tęsimo, jos 
užskaitymo, vietos keitimo (pvz., priimti atlikti praktiką Universitete) ir pan., lanksčiai 
atsižvelgiant į individualius studentų atvejus ir aplinkybes. 

Kylant klausimams ar iššūkiams, susijusiems su tolimesniu studijų proceso organizavimu 
nuotoliniu būdu, kviečiame kreiptis ir aktyviai bendradarbiauti su Centrinės administracijos 
studijų ir tarptautinių ryšių skyrių darbuotojais.
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