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AKADEMINIŲ UŽSIĖMIMŲ VIRTUALIOJE ERDVĖJE TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Vilniaus universiteto Kauno fakulteto (toliau – VU KnF) akademinių užsiėmimų 

virtualioje erdvėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato VU KnF bendruomenės narių (dėstytojų 

ir studentų bei klausytojų) pagrindines bendravimo ir elgesio taisykles VU KnF vykdomų studijų 

programų akademinių užsiėmimų (paskaitų, seminarų, pratybų, konsultavimo, studijų pasiekimų 

vertinimo ir kt.) virtualioje erdvėje (toliau – VE), t. y. per nuotolinį bendravimą užtikrinančius 

telekomunikacinius įrenginius (pvz., Microsoft TEAMS platformoje), metu, kad būtų užtikrinta 

nuotolinių užsiėmimų kokybė ir jų produktyvumas. taip pat bendruomenės narių tarpusavio pagarba 

ir orumas. 

2. Šio Aprašo tikslas – užtikrinti tokį VU KnF bendruomenės narių komunikavimą VE, 

kuris būtų kuo artimesnis realiam dėstytojo – studento (klausytojo) santykiui auditorijoje. 

3. Akademiniai užsiėmimai VE vykdomi Microsoft TEAMS platformoje, naudojant VU 

darbuotojams ir studentams (klausytojams) suteiktą prieigą prie Microsoft Office 365. Kitomis 

bendravimo priemonėmis gali būti bendraujama VU KnF dėstytojo ir studento (klausytojo) sutarimu, 

laikantis šiame Apraše numatytų taisyklių ir užtikrinant, kad specialių kategorijų asmens duomenys, 

taip pat duomenys apie studentų (klausytojų) vertinimus nebūtų perduodami ne Vilniaus universiteto 

valdomais komunikacijos kanalais. 

4. VU KnF dėstytojai ir studentai (klausytojai) privalo pasiruošti tvarkingą, neutralią 

darbo (studijų) aplinką, jų apranga turi būti dalykinė. 

5. VU KnF dėstytojai ir studentai (klausytojai) privalo įsitikinti, kad jų namuose esantis 

kompiuteris yra prijungtas prie stabiliai veikiančio interneto ryšio, prie kompiuterio prijungti ir 

tinkamai veikia vaizdo kamera, mikrofonas ir garso kolonėlės. Pažymėtina, kad VE taip pat gali būti 

naudojamos alternatyvios priemonės, plg. išmanieji telefonai arba planšetės, prijungti prie interneto. 

Jei studentas (klausytojas) konkretaus akademinio užsiėmimo metu dėl objektyvių priežasčių negali 

užtikrinti kokybiško garso ir vaizdo ryšio, jis apie tai privalo informuoti dėstytoją prieš pradedant 

užsiėmimą arba informuoti dėstytoją kuo skubiau, jeigu ryšio sutrikimai įvyksta užsiėmimo metu.  

6. Akademinių užsiėmimų ir atsiskaitymų (tarpinių ir galutinių) metu VU KnF dėstytojas 

ir VU KnF studentas (klausytojas) privalo laikytis VU Akademinės etikos kodekso, sutartų 

bendravimo tiesioginės transliacijos metu taisyklių (pvz., kas ir kada uždavinėja klausimus; kaip 

studentas (klausytojas) parodo, kad nesupranta studijų medžiagos; kalbėjimo eiliškumo per 

užsiėmimą; kt.). VU KnF dėstytojai ir studentai (klausytojai) per užsiėmimą VE privalo išlikti 

dalykiški, nenukrypti į pokalbius, nesusijusius su užsiėmimo tema. 

7. Tiek akademinio užsiėmimo pradžioje, tiek ir jo metu dėstytojas turi teisę prašyti 

studentą (klausytoją) atsiliepti, užsiregistruoti ar kitaip įrodyti savo asmeninį dalyvavimą užsiėmime. 

Per atsiskaitymus VE, vykdant studijų pasiekimų vertinimą, dėstytojas gali reikalauti studento 

(klausytojo) parodyti patalpą ar studento (klausytojo) ekrano darbalaukį. Pažymėtina, kad laikas, per 

kurį vyksta patalpos ar studento (klausytojo) ekrano darbalaukio parodymas per pasiekimų vertinimą, 

neturi būti įskaitomas į pasiekimų vertinimui skirtą laiką.  
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8. Dėstytojas akademinių užsiėmimų metu gali daryti garso ar vaizdo įrašą. Dėl 

akademinio užsiėmimo įrašymo būtinumo ir įrašo skelbimo sprendžia dėstytojas, tinkamu būdu 

informuodamas visus studentus (klausytojus).  

9. Akademinių užsiėmimų metu dėstytojas dalyvauja įjungęs vaizdo ir garso perdavimo 

įrenginį. Skaidrių ar vaizdinės medžiagos demonstravimo metu, taip pat studento (klausytojo) studijų 

pasiekimų vertinimo metu dėstytojo vaizdo perdavimo įrenginys gali būti išjungtas.  

10. Didesnėse grupėse dėstytojams rekomenduojama išjungti studentų mikrofonus, 

studentai (klausytojai) grįžtamąjį ryšį (klausimus) gali pateikti per pokalbių (angl. chat) funkciją. Jei 

dėstytojas nenustato kitaip, užsiėmimo metu kalbant studentui (klausytojui), taip pat dėstytojui 

kreipiantis į konkretų studentą (klausytoją), pastarasis privalo kalbėti ar atsiliepti, įjungęs vaizdo ir 

garso perdavimo įrenginį. Jei dėl ryšio sutrikimų studentas (klausytojas) negali kalbėti ar atsiliepti,  

jis privalo informuoti dėstytoją kuo skubiau el. paštu, telefonu, kt.  

11. Akademiniai užsiėmimai vyksta studijų tvarkaraštyje numatytu metu. Jei dėstytojai 

sutaria su studentais (klausytojais) kitą akademinių užsiėmimų laiką, apie tai turi informuoti VU KnF 

Studijų skyrių. Akademiniai užsiėmimai negali būti perkeliami į sekmadienį. Bet kuriuo atveju 

akademinis užsiėmimas turi būti baigtas ne vėliau kaip likus 15 minučių iki kito akademinio 

užsiėmimo pradžios.  

12. Šiame Apraše naudojamos sąvokos atitinka Vilniaus universiteto ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose numatytas sąvokas.  

13. Už Apraše nustatytų taisyklių nevykdymą ar netinkamą vykdymą VU KnF 

bendruomenės nariai atsako Vilniaus universiteto ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

___________________________ 

 


