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Vadovaudamasi 2020 m. vasario 27 d. Vilniaus universiteto Kanclerio potvarkiu Nr. R-93 

sudarytos darbo grupės koronaviruso prevencijai rekomendacijomis ir Vilniaus universiteto Senato 

2021 m. birželio 23 d.  nutarimu Nr. SPN-34 „Dėl 2021–2022 studijų metų rudens semestro studijų 

Vilniaus universitete vykdymo“,  

1. n u s t a t a u, kad 2021–2022 m. m. rudens semestro studijos VU Filologijos fakultete 

organizuojamos taip:  

1.1. Pirmosios pakopos (BA) studijos organizuojamos mišriuoju būdu:  

1.1.1. Paskaitos ir seminarai dideliems srautams (40 ir daugiau studijuojančiųjų grupėje) vyksta 

nuotoliniu būdu nuo 8:30 val. arba 17:30 val.  

1.1.2. Kiti užsiėmimai vyksta kontaktiniu būdu Fakultete nuo 11 val., 13 val. ir 15 val.  

1.2. Antrosios pakopos (MA) studijos vyksta kontaktiniu būdu Fakultete:  

1.2.1. nuo 15 val., 17 val. ir 19 val. arba  

1.2.2. abipusiu dėstytojų ir studijuojančiųjų susitarimu kitu laiku (užimant vieną dienos pusę).  

1.3. MVG programos ir kitos neformaliojo švietimo veiklos vykdomos pagal galimybes 

kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, pirmenybę teikiant nuotoliniam būdui.  

1.4. Kontaktinėse studijų veiklose dalyvauja dėstytojai ir studijuojantieji:  

1.4.1. pasiskiepiję pagal visą schemą viena iš šių vakcinų: „Comirnaty“ / „Spikevax“ (praėjus 

1 sav. po antrosios dozės); „COVID-19 Vaccine Janssen“ (praėjus 2 sav. po vienintelės dozės); 

„Vaxzevria“ (praėjus 4 sav., bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmosios dozės ir iš karto po 

antrosios dozės);   

1.4.2. persirgę COVID-19 ir pasiskiepiję bet kuria iš nurodytų vakcinų (praėjus 2 sav. po vienos 

vakcinos dozės);  



 

 

1.4.3. persirgę COVID-19 (praėjus ne daugiau nei 210 d. nuo teigiamo COVID-19 testo 

rezultato arba turintys teigiamą COVID-19 IgG antikūnų arba bendrųjų antikūnų tyrimo 

rezultatą, praėjus ne daugiau nei 60 dienų);  

1.4.4. turintieji neigiamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatą (galiojantį 48 val. nuo ėminio 

paėmimo momento).  

1.5. Faktą pagrindžiančius dokumentus (galimybių pasus ar ES skaitmeninius COVID 

pažymėjimus) studijuojantieji turi pateikti Studijų skyriui Universiteto nurodyta tvarka ir prireikus 

siųsdami papildomą informaciją el. paštu (studijos@flf.vu.lt).  

1.6. Nepateikusieji duomenų negalės dalyvauti kontaktinėse studijų veiklose, tačiau jų 

nedalyvavimas nebus pateisintas.   

1.7. Dėstytojai informaciją teikia personalo ir finansų specialistei Linai Liumparienei 

(lina.liumpariene@flf.vu.lt).   

1.8. Vykdant studijas kontaktiniu būdu laikomasi visų Universiteto ir šalies mastu galiojančių 

saugumo reikalavimų (kaukės ar kitos burnos apsaugos priemonės, atstumas auditorijoje, patalpų 

vėdinimas, rankų ir paviršių dezinfekavimas ir t.t.). 

1.9. Išimtys:  

1.9.1. Studijų dalyko grupėje esant vienam iš šių atvejų (dėstytojų ar studijuojančiųjų), 

leidžiama dirbti / studijuoti nuotoliniu būdu:  

1.9.1.1. sveikatos sutrikimai (lėtinės ligos, ilgalaikės būsenos ar pan.), pateikus 

atitinkamą įrodymą;  

1.9.1.2. dėl objektyvių priežasčių negalint atvykti iš užsienio (nuolatiniams užsienio 

studentams neišduodamos vizos ar pan.).  

1.9.1.2.1. Studijuojančiųjų, dėl objektyvių priežasčių negalinčių studijuoti 

kontaktiniu būdu, sąrašai sudaromi Studijų skyriuje, dėstytojams juos pateikia SP 

administratorės.  

1.9.1.3. Tokiu atveju dėstytoja(s) renkasi vieną iš jam / jai priimtinų būdų ir apie tai 

informuoja Dekanę, Studijų skyrių (studijos@flf.vu.lt), SPK pirmininką ir SP administratorę 

VU el. paštu, o studijuojančiuosius  – VMA ir / ar studijų dalyko MS Teams komandoje:  

1.9.1.3.1. dirbti su visa grupe nuotoliniu būdu;  

1.9.1.3.2. dirbti su visa grupe hibridiniu būdu: dalis grupės studijuoja auditorijoje, o 

tie, kurie dėl nurodytų priežasčių negali studijuoti kontaktiniu būdu, dalyvauja nuotoliniu 

būdu;  
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1.9.1.3.3. dirbti su grupe kontaktiniu būdu, o studijuojančiuosius, dėl nurodytų 

priežasčių negalinčius dalyvauti kontaktiniu būdu, savo iniciatyva konsultuoti individualiai 

nuotoliniu būdu.  

1.10. Čia išdėstytos nuostatos galioja tiek, kiek neprieštarauja LR Vyriausybės, LR sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir Darbo grupės 

koronaviruso prevencijai Vilniaus universitete sprendimams.   

 

2. P a v e d u Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studijų prodekanei doc. Dr. Dianai Šileikaitei-

Kaishauri ir studijų koordinatorėms Kamilei Bandonytei ir Jekaterinai Jefremovai užtikrinti šio 

įsakymo įgyvendinimą. 

 

 

 

 

 

 

L. e. p. Dekanė                                                    doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Kamilė Bandonytė, tel. (8 5) 268 7202, el. p. kamile.bandonyte@flf.vu.lt 


