
REKOMENDACIJOS STUDIJŲ DALYKO APRAŠUI ADAPTUOTI  

TEIKIMUI IŠ DALIES NUOTOLINIU BŪDU (atnaujinta 2013.05.17) 

 

Dalyko apimtis. Be informacijos, būtinos nurodyti dalyko apimties laukelyje, nurodoma 

dalyko bendra dėstymo apimtis ir jos dalis, dėstoma nuotoliniu būdu.  

      

Studentų darbo formos ir apimtis. Rekomenduojama nurodyti bendrą kontaktinio darbo, 

naudojant tam tikrą kontaktinio darbo formą, apimtį bei kiek valandų, naudojant nurodytą 

kontaktinio darbo formą, bus dėstoma nuotoliniu būdu. Valandas rekomenduojama surašyti 

taip: 

 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos  Pasirengimas kontroliniam darbui  

... iš jų nuotoliniu būdu  Pasirengimas laboratoriniams darbams  

Pratybos  Pasirengimas mokomajai praktikai  

... iš jų nuotoliniu būdu  Pasirengimas egzaminui  

Laboratoriniai darbai    

Mokomoji praktika    

Konsultacijos    

... iš jų nuotoliniu būdu    

Egzaminas    

 

Savarankiško darbo formų valandos į akivaizdines ir nuotolines neskirstomos. 

 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms. Nurodoma, kokių informacinio raštingumo 

įgūdžių bei gebėjimų reikia, norint studijuoti dalyką. 

     

Dalyko turinys:  

 Paskaitos. Rekomenduojama nurodyti kontaktinio bei savarankiško darbo apimtis ir 

pažymėti, kiek iš nurodytos paskaitos kontaktinio darbo valandų yra teikiama 

akivaizdiniu bei nuotoliniu būdu. Vykdant studijas iš dalies nuotoliniu būdu, įvadinės 

paskaitos nuotoliniam darbui negali būti priskirtos. Valandas rekomenduojama skirti per 

brūkšnelį (pvz. 6/4/4 val. K/NB/S, kai K – kontaktinio darbo apimtis, NB – iš jų 

nuotoliniu būdu vykdoma dalis, S – savarankiškas darbas). 

 Pratybos, konsultacijos. Surašomi praktinių darbų, seminarų, konsultacijų pavadinimai, 

temos ir nurodoma kiekvienai pratybų ar konsultacijų temai skirta kontaktinio ir 

savarankiško darbo apimtis valandomis bei kiek iš jų dėstoma akivaizdiniu ir nuotoliniu 

būdu (valandos surašomos analogiškai, kaip paskaitoms). 

 Laboratoriniai darbai, mokomoji praktika, egzaminas. Vykdant studijas iš dalies 

nuotoliniu būdu, šios kontaktinio darbo formos nuotoliniam darbui negali būti 

priskirtos. 

 

Dalyko studijų metodai. Dalyko studijų metodų aprašyme turi būti nurodoma,  kad 

ištęstinėse studijose dalis dalyko studijų atliekama nuotoliniu būdu. Jeigu nuotolinio būdo 

elementai taikomi ir nuolatinėse studijose, tai taip pat nurodoma. Turi aiškiai atsispindėti, kokie 

metodai bei kaip bus dėstoma nuotoliniu bei akivaizdiniu būdu. Dalyko studijų metodai gali 

būti informaciniai (pvz. auditorinė paskaita (pažymėti, ar bus rengiamas paskaitos vaizdo 

įrašas, ar talpinamos skaidrės bei kita mokomoji medžiaga virtualioje mokymosi aplinkoje), 

demonstravimas, naudojant teksto, vaizdo, garso technologijas, įvairių šaltinių nagrinėjimas ir 

pan.), praktiniai-operaciniai (pvz. pratybos, seminarai (naudojant vaizdo konferencijų ar 

vitualios mokymo aplinkos Moodle priemones), akivaizdinės bei virtualios konsultacijos, 



mokomosios praktikos, laboratoriniai darbai ir pan.) bei kūrybiniai, skatinantys studento 

savarankiškumą, kritinį mąstymą (pvz. atvejų analizės, individualūs ir grupiniai darbai 

(atliekami auditorijoje, kompiuterių klasėje, virtualios mokymo aplinkos Moodle priemonėmis 

ir pan.), į problemų sprendimą orientuotas mokymasis, kitos veiklos). Studijų metodai aprašomi 

išsamiai ir aiškiai, taip, kad aprašo skaitytojas suprastų kaip realiai bus organizuojamos dalyko 

studijos.  

 

Aprobuota katedros posėdyje: nurodomi ankstesnio aprobavimo duomenys (posėdžio 

data ir protokolo Nr.).  

     

Parengė: Judita Kasperiūnienė, judita.kasperiuniene@asu.lt, tel. 604.  
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Click here to enter text. 
(Vardas, pavardė, rašoma didžiosiomis raidėmis) 

Click here to enter text. 
(darbo vieta ir pareigos, rašoma didžiosiomis raidėmis) 

 

Nuotolinių studijų komisijos pirmininkui 
(kam) 

 

PRAŠYMAS 
DĖL STUDIJŲ DALYKO TINKAMUMO  

NUOTOLINIAM KONTAKTINIAM DARBUI PRIPAŽINIMO 

Click here to enter text. 
Akademija 

 

Prašau pripažinti studijų dalyką Click here to enter text. , dalyko kodas Click here to enter text. 
tinkamu nuotoliniam kontaktiniam darbui. Studijų dalykas planuojamas teikti virtualioje mokymosi aplinkoje 
Moodle adresu Click here to enter text. . 

Prie prašymo pridedu: 

1. Studijų dalyko aprašą (1 priedas) 

 

 

(parašas)  (Vardas, pavardė) 
 

Suderinta      
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