Blogėjant COVID-19 situacijai praėjusios savaitės pabaigoje gavome griežtus nurodymus iš SAM
dėl studijų proceso vykdymo. Šiuo metu universitetas rengia papildomas taisykles, šiame procese
aktyviai dalyvaujame ir mes. Taip pat buvome susitikę su bakalauro programos komitetu ir
studentų atstovais. Šiuo laišku norėtume jums trumpai pristatyti pagrindinius studijų
organizavimo pokyčius.
Rugsėjo 13d. šventiškai pasitiksime bakalauro studentus, paskaitas ir seminarus planuojame nuo
rugsėjo 14 d. Kadangi privalome laikytis grupių izoliavimo principo, su programos komitetu ir
studentais nusprendėme, kad visos paskaitos, visi pasirenkamieji dalykai, BUS‘ai ir visi III bei IV
kurso užsiėmimai bus vykdomi nuotoliniu būdu, pagal jau suplanuotą tvarkaraštį, kurį galite rasti
VU TSPMI puslapyje.
Naudosime emokymai.vu.lt ir MS TEAMS platformas. Tam yra būtina turėti institucinį el. paštą,
todėl reikėtų pasirūpinti prisijungimais. Labai prašome vadovautis emokymų platformoje
nurodytais kursų reikalavimais. Taip pat, kaip alternatyva, galės būti naudojama ZOOM
platforma.
Visi privalomi pirmo ir antro kurso bakalauro programos užsiėmimai, išskyrus paskaitas ir anglų
kalbą, vyks gyvai, tačiau auditorijose turėsime laikytis saugumo taisyklių:

1. Tarp žmonių turėsime išlaikyti 1 metro atstumą (vietos, kurios yra tinkamos sėdėti, bus
pažymėtos).
2. Visi auditorijose ir koridoriuose dėvėsime apsaugines veido kaukes.
3. Vengsime bet kokio skirtingų grupių kontakto, todėl į auditorijas atvyksime nurodytu
laiku ir naudosimės skirtingais įėjimais bei laiptinėmis (visą šią informaciją dar
pateiksime www.tspmi.vu.lt puslapyje). Seminarus lankyti reikėtų tik su savo grupe.
4. Tiek dėstytojai, tiek studentai turės dezinfekuoti savo darbo vietą prieš ir po
užsiėmimų (reikalingos priemonės bus auditorijose, tačiau galite turėti ir savo
priemones).
5. Vėdinsime patalpas po užsiėmimų, todėl pertraukos tarp užsiėmimų bus ilgesnės.
Prašysime studentų nepamiršti atidaryti langų po kiekvieno užsiėmimo.

Dėl šių taisyklių, turėjome pakeisti jau numatytą pirmo ir antro kurso tvarkaraštį. Kitą savaitę
jį paskelbsime VU TSPMI puslapyje.
Viltingai tikėjomės su visais susitikti auditorijose ir su mažiau ribojimų, tačiau situacijai nuolat
keičiantis, tai padaryti galėsime tik iš dalies. Labai prašome jūsų visų supratimo ir kantrybės, nes
jos prireiks. Toks studijų procesas bus organizuojamas iki pirmo susirgimo, todėl reikėtų
nepamiršti, kad nuo bet kurios dienos mums visiems gali tekti keltis į virtualią erdvę.
Jeigu jums kyla klausimų, mielai kviečiame kreiptis į studijų administratores Arenidą Glušinskienę,
Benitą Striukytę arba mane, Gintarę Proscevičiūtę.

