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VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS NUOTOLINIO STUDIJŲ PROCESO
ORGANIZAVIMO GAIRĖS

1. Vilniaus dailės akademijos nuotolinio studijų proceso organizavimo gairės
reglamentuoja Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA) nuotolinio studijų proceso organizavimą
ir įgyvendinimą bei studijų proceso dalyvių pagrindines elgsenos taisykles studijų proceso virtualioje
aplinkoje metu.
2. Nuotolinio studijų proceso organizavimo būdai:
2.1. Dalyko studijų proceso vykdymas nuotoliniu būdu (virtualioje aplinkoje) pilna
apimtimi;
2.2. Dalyko studijų proceso vykdymas dalinai nuotoliniu būdu, kurį sudaro akivaizdinės
dalyko studijos virtualioje aplinkoje ir studento savarankiškas individualus darbas būtinas atlikti
studijose ir/ar laboratorijose.
3. Akivaizdinis dalyko studijų procesas virtualioje aplinkoje yra dalyko studijų vykdymas
(dėstymas, konsultavimas, užduočių pateikimas, atsiskaitymas ir kt.) paskaitų ir/arba egzaminų
tvarkaraštyje numatytu laiku virtualioje aplinkoje (Google Meet, Zoom ar kt. platformoje).
4. Dalyko nuotolinio studijų proceso plano gairės:
4.1. Įvadinė informacija, skirta supažindinti su keliamais reikalavimais, dalyko studijų
organizavimo ypatumais, vertinimo metodais bei kriterijais, atsiskaitymų intensyvumu, užduočių
atlikimo bei galutinio atsiskaitymo tvarka, terminais ir pan.;
4.2. Teorinės ir praktinės dalyko medžiagos, kuri reikalinga studijuojant, pristatymas ir
pateikimas;
4.3. Numatomų studijų dalyko savarankiško darbo užduočių bei jų pateikimo būdų
aptarimas;
4.4. Studento savarankiško individualaus darbo būtino atlikti studijose ir/ar laboratorijose
planavimas (jeigu dalyko studijos organizuojamos dalinai nuotoliniu būdu);
4.5. Nuotolinių konsultacijų laiko planavimas.
5. Komunikacija, susijusi su dalyko studijų proceso organizavimu, vykdoma tik
instituciniais VDA elektroninio pašto adresais: @vda.lt, @stud.vda.lt.
6. Studijų proceso dalyviai, akivaizdinio studijų proceso virtualioje aplinkoje metu,
privalo turėti veikiančius garso ir vaizdo perdavimo įrenginius (su mikrofonu ir videokamera).
7. Akivaizdinio dalyko studijų proceso virtualioje aplinkoje metu, dėstytojas dalyvauja
įjungęs mikrofoną ir videokamerą.

8. Užsiėmimo metu dėstytojas turi teisę reguliuoti pasisakymų eiliškumą, prašyti studentų
(klausytojų) nutildyti arba įjungti garso ir vaizdo perdavimo įrenginius. Pradedant užsiėmimą ar jo
metu, dėstytojas turi teisę prašyti studento (klausytojo) įrodyti savo asmeninį dalyvavimą.
9. Studijų proceso dalyviai studijų proceso metu virtualioje aplinkoje privalo laikytis VDA
Akademinės
etikos
kodekso
https://www.vda.lt/uploads/documents/files/VDA%20dokumentai/Etikos_kodeksas.pdf .
10. Studijų proceso dalyviui (dėstytojui, studentui (klausytojui)) be kitų proceso dalyvių
sutikimo negalima filmuoti, fotografuoti, įrašyti ir platinti studijų proceso virtualioje aplinkoje įrašo.
11. Paskaita yra autorinis dėstytojo kūrinys, todėl virtualioje aplinkoje padarytą paskaitos
įrašą be dėstytojo sutikimo platinti griežtai draudžiama.
12. Galutinis studijų dalyko atsiskaitymas (egzaminas, peržiūros), vykdomas virtualioje
aplinkoje, gali būti fiksuojamas vaizdo ir garso įraše. Įrašas naudojamas tik dalyko vertinimo tikslais,
kilus poreikiui peržiūrėti vertinimus. Įrašai neviešinami ir iki apeliacijos dėl įvertinimo pateikimo
termino pabaigos (pateikus apeliaciją – 1 mėnesį po jos išnagrinėjimo termino pabaigos) saugomi
studijas vykdančiame padalinyje (fakulteto dekanate arba katedroje). Su VDA Asmens duomenų
tvarkymo taisyklėmis galima susipažinti: https://www.vda.lt/lt/dokumentai/asmens-duomenuapsauga .
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