


 
 
 
 
 
 

 

__ 

Viešoji įstaiga, K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas, tel. (8 37) 222 739, faks. (8 37) 203 858, el. p. info@adm.vdu.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950396, PVM mokėtojo kodas LT 119503917. 
Inovatyvių studijų instituto duomenys: K. Donelaičio g. 52-203, 44244 Kaunas, tel. (8 37) 327 944, el. p. dir@isi.vdu.lt. 

 
 
Reikalavimai pirmam (privalomam, pagrindiniam, apimančiam 20 – 49 %) studijų dalyko 
perkėlimui į VDU nuotolinių studijų aplinką lygiui  
 

1. Kiekvienas dėstytojas turi būti užregistravęs studijų dalyką VDU nuotolinių studijų 
aplinkoje. Detali instrukcija pateikta adresu: http://studyonline.lt/vdu-destytojams/naudotojo-
vadovas/kaip-susikurti-dalyka  
 

2. VDU nuotolinių studijų aplinkoje privalo būti pateikta 20- 49 % studijų dalyko turinio 
(curriculum). Medžiaga pildoma aplinkoje studijų metu. 

 
3. VDU nuotolinių studijų aplinkoje privalo  būti pateikta: 

− studijų dalyko aprašas; 
− visų studijų dalyko temų pavadinimai; 
− kiekvienos temos studijų medžiaga ir (ar) literatūra (gali būti pateikta prieš kiekvieną 

paskaitą arba iš karto po paskaitos) kiekvienai temai. Pavyzdžiui: 
− failai;  
− „Moodle“ formatais pateikti dokumentai; 
− pateiktys (įvairūs skaidrių formatai: ppt, pptx, pdf , flash formatu ir kt.); 
− vaizdo paskaitų įrašai;  
− nuorodos į papildomus skaitinius, atvirus švietimo išteklius, ir kt. 
 

4. Studijų dalyko medžiaga turi atitikti VDU etikos kodekso principus ir normas, VDU studijų 
reguliamino reikalavimus.  
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Reikalavimai antram (daliniam, apimančiam 50 – 90 %) studijų dalyko perkėlimo į  VDU 
nuotolinių studijų aplinką lygiui 
 

1. 50 – 90 % studijų dalyko turinio parengiama nuotolinėms studijoms.  Dėstytojo bei 
studijų padalinio teikimu, studijų dalykai atestuojami mišrioms nuotolinėms studijoms (kai daugiau 
nei 50 % kontaktinio laiko realizuojama nuotoliniu būdu).  

 
2. Dėstytojams, atestavusiems studijų dalyką nuotolinėms studijoms, kontaktinio darbo 

valandos restruktūrizuojamos vadovaujantis semestrui nustatyta dėstytojų pedagoginio krūvio 
skaičiuote.  

 
3. VDU nuotolinių studijų aplinkoje privalo būti pateikta 50 – 90 % studijų medžiagos: 

− studijų dalyko aprašas; 
− visų studijų dalyko temų pavadinimai; 
− studijų medžiaga ir literatūra visoms temoms; 
− studijų planas arba vadovas; 
− vaizdo paskaitų įrašai arba nuorodos sinchroninėms vaizdo paskaitoms;  
− nuorodos į papildomus skaitinius; 
− kitos naudingos nuorodos į išorinius šaltinius. 

 
4. VDU nuotolinių studijų aplinkoje privalo  būti pateikta 50 – 90 %  mokymosi veiklų ir 

užduočių bei atitinkamai suplanuotas kontaktinis laikas: 
− savikontrolės testai, parengti „Moodle“ įrankiais, klausimynai, ir kt. Priemonės. 
− užduotys, kurių aprašyme pateikti reikalavimai užduoties atlikimui ir užduoties 

vertinimo kriterijai; 
− suplanuotas ir pateiktas asinchroninių ir sinchroninių diskusijų, konsultacijų ir 

komandinio / grupinio darbo planas bei įrankiai; 
− tarpiniams atsiskaitymams (kaupiamojo balo skaičiavimams) naudojami „Moodle“ 

vertinimo įrankiai; 
− apklausos, studijų dalyko vertinimo anketa; 

 
5. Studijų dalyko medžiaga turi atitikti VDU etikos kodekso principus ir normas, VDU studijų 

reguliamino reikalavimus, Nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus.  
Atestacijai dėstytojai rengiasi vadovaudamiesi Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodika 
pateikta VDU nuotolinių studijų paramos portale www.studyonline.lt. 
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Reikalavimai trečiam (visiškai nuotoliniam, apimančiam 91 – 100 %) studijų dalyko 
perkėlimui į VDU nuotolinių studijų aplinką lygiui 
 

1. Studijų dalyko turinys turi būti pilnai parengtas nuotolinėms studijoms, t.y. atestacijos metu 
ekspertų vertinimo išvadoje turi būti teigiama, jog 91 – 100 % studijų dalyko turinio yra pritaikyta 
studijų organizavimui nuotoliniu būdu. 

 
2. Dėstytojams kontaktinio darbo valandos restruktūrizuojamos vadovaujantis semestrui 

nustatyta dėstytojų pedagoginio krūvio skaičiuote.  
 

3. VDU nuotolinių studijų aplinkoje privalo  būti pateikta 91 – 100 % studijų medžiagos: 
− studijų dalyko aprašas; 
− visų studijų dalyko temų pavadinimai; 
− studijų medžiaga ir literatūra visoms temoms; 
− studijų planas arba vadovas; 
− vaizdo paskaitų įrašai arba nuorodos sinchroninėms vaizdo paskaitoms;  
− nuorodos į papildomus skaitinius; 
− kitos naudingos nuorodos į išorinius šaltinius. 

 
4. VDU nuotolinių studijų aplinkoje privalo būti pateikta 91 – 100 % mokymosi veiklų ir 

užduočių bei atitinkamai suplanuotas kontaktinis laikas: 
− savikontrolės testai, parengti „Moodle“ įrankiais, klausimynai, ir kt priemonės. 
− užduotys, pateiktos su atlikimo reikalavimais ir vertinimo kriterijai; 
− suplanuotas ir pateiktas asinchroninių ir sinchroninių diskusijų, konsultacijų ir 

komandinio / grupinio darbo planas bei įrankiai; 
− tarpiniams atsiskaitymams (kaupiamojo balo skaičiavimams) naudojami „Moodle“ 

vertinimo įrankiai; 
− apklausos, studijų dalyko vertinimo anketa; 

 
5. Studijų dalyko medžiaga turi atitikti VDU etikos kodekso principus ir normas, VDU studijų 

reguliamino reikalavimus, Nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus.  
Atestacijai dėstytojai rengiasi vadovaudamiesi Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodika 
pateikta VDU nuotolinių studijų paramos portale www.studyonline.lt. 


