VILNIAUS UNIVERSITETO
TEISĖS FAKULTETO DEKANAS
ĮSAKYMAS
DĖL STUDIJŲ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETE
2021/2022 STUDIJŲ METŲ PAVASARIO SEMESTRE
Vadovaudamasis Vilniaus universiteto senato 2016 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. S-20166-3 patvirtintų „Vilniaus universiteto Teisės fakulteto nuostatų“ 34.2 ir 34.3 papunkčiais, Vilniaus
universiteto senato 2021 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. SPN-67 „Dėl 2021-2022 studijų metų
pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo“ bei atsižvelgdamas į SARS-CoV-2
sukeltos infekcijos COVID-19 keliamas rizikas:
1. N u s t a t a u, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. balandžio 10 d. Vilniaus universiteto
Teisės fakultete 2021/2022 studijų metų pavasario semestro studijos įgyvendinamos šia
tvarka:
1.1. Visų studijų dalykų akademiniai užsiėmimai (paskaitos, seminarai, pratybos) vykdomi
auditorijose kontaktiniu būdu, išskyrus:
1.1.1. akademinius užsiėmimus, kuriuose dalyvauja daugiau nei 40 studentų (klausytojų).
Jeigu akademiniame užsiėmime dalyvauja daugiau nei 40 studentų (klausytojų), jis
vykdomas nuotoliniu būdu. Informacija apie nuotoliniu būdu vykdomus užsiėmimus
skelbiama tvarkaraščiuose Teisės fakulteto interneto svetainėje www.tf.vu.lt;
1.1.2. nuotoliniu būdu vykdomas paskaitas vientisųjų studijų programos „Teisė“ sesijiniu
tvarkaraščiu („Teisė MAN“) 1-2 kursuose;
1.1.3. nuotoliniu būdu vykdomus akademinius užsiėmimus vientisųjų studijų programos
„Teisė“ sesijiniu tvarkaraščiu 3-4 kursuose;
1.1.4. nuotoliniu būdu vykdomus akademinius užsiėmimus papildomųjų studijų
programos „Teisė“ 1 kurse;
1.1.5. nuotoliniu būdu vykdomus dalyko „Magistro seminaras“ akademinius užsiėmimus
vientisųjų studijų programos „Teisė“ dieniniu ir sesijiniu tvarkaraščiu;
1.2. Visi asmenys Teisės fakulteto patalpose turi tinkamai dėvėti nosį ir burną dengiančias
medicinines kaukes arba respiratorius, išskyrus administracijos darbuotojus savo
kabinetuose, jeigu jie patys pageidauja nedėvėti apsaugos priemonių ir juose nėra pašalinių
asmenų, bei asmenis, kurie dėl savo sveikatos būklės negali dėvėti veido apsaugos
priemonių (apie tai jie turi iš anksto informuoti Teisės fakulteto Studijų skyrių);
1.3. Draudžiama asmeniui įeiti į patalpas, jeigu jam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), taip pat
asmeniui, kuriam privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;
1.4. Įgyvendinant akademinius užsiėmimus nuotoliniu būdu:
1.4.1. studijos vyksta realiu laiku pagal Teisės fakulteto interneto svetainėje www.tf.vu.lt
paskelbtus tvarkaraščius, išskyrus paskaitas, kurios gali būti įrašomos ir nedėstomos
realiu laiku, jeigu video įrašas studentams (klausytojams) paskelbiamas ne vėliau kaip
paskelbtame tvarkaraštyje numatytu laiku;

1.4.2. akademinių užsiėmimų vaizdo arba garso įrašai daromi dėstytojo sprendimu, apie
tai informavus studentus (klausytojus), išskyrus vientisųjų studijų programos „Teisė“
sesijiniu tvarkaraščiu („Teisė MAN“) 1-2 kursuose vykdomas paskaitas, kurios turi
būti įrašomos ir vėliau skelbiamos studijų tikslais;
1.4.3. studijoms naudojama:
1.4.3.1. Vilniaus universiteto virtuali mokymosi aplinka – studijų veikloms
detalizuoti, studijų lankomumui žymėti, studijų medžiagai skelbti, studentų
(klausytojų) pasiekimams vertinti, komunikuoti;
1.4.3.2.
Microsoft Teams platforma – sinchroniniams akademiniams užsiėmimams
įgyvendinti, video įrašams saugoti ir skelbti, komunikuoti.
1.4.4. vadovaujamasi Vilniaus universiteto senato 2021 m. birželio 22 d. nutarimu Nr.
SPN-37 patvirtintu „Vilniaus universiteto nuotoliniu būdu vykdomų studijų veiklų
organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu“ ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto
dekano 2020 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 220000-DS1-417 patvirtintu „Vilniaus
universiteto Teisės fakulteto akademinių užsiėmimų virtualioje erdvėje tvarkos
aprašu“.
1.5.Studentų (klausytojų) priėmimas atsiskaitymams ar konsultavimui vyksta Teisės fakulteto
interneto svetainėje paskelbtomis dėstytojų priėmimo valandomis Teisės fakulteto
katedrose arba kitu dėstytojo ir studento (klausytojo) suderintu laiku ir forma. Studentų,
rengiančių baigiamuosius magistro darbus, ir doktorantų reguliarus grupinis konsultavimas
vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį dėstytojo paskelbtu metu Teisės fakulteto katedroje
ar kitose fakulteto patalpose.
1.6.Studentų (klausytojų) pasiekimų vertinimas raštu (tarpinis ir galutinis) vykdomas Teisės
fakulteto arba kitose Vilniaus universiteto patalpose ne didesnėmis kaip 40 studentų
(klausytojų) grupėmis.
2. N u s t a t a u, kad nuo 2022 m. balandžio 19 d. Vilniaus universiteto Teisės fakultete
2021/2022 studijų metų pavasario semestro studijos įgyvendinamos šia tvarka:
2.1.Visų studijų dalykų akademiniai užsiėmimai (paskaitos, seminarai, pratybos) vykdomi
auditorijose kontaktiniu būdu, išskyrus:
2.1.1. nuotoliniu būdu vykdomas paskaitas vientisųjų studijų programos „Teisė“ sesijiniu
tvarkaraščiu („Teisė MAN“) 1-2 kursuose;
2.1.2. nuotoliniu būdu vykdomus akademinius užsiėmimus vientisųjų studijų programos
„Teisė“ sesijiniu tvarkaraščiu 3 kurse;
2.2.Visi asmenys Teisės fakulteto patalpose turi tinkamai dėvėti nosį ir burną dengiančias
medicinines kaukes arba respiratorius, išskyrus administracijos darbuotojus savo
kabinetuose, jeigu jie patys pageidauja nedėvėti apsaugos priemonių ir juose nėra pašalinių
asmenų, bei asmenis, kurie dėl savo sveikatos būklės negali dėvėti veido apsaugos
priemonių (apie tai jie turi iš anksto informuoti Teisės fakulteto Studijų skyrių);
2.3. Draudžiama asmeniui įeiti į patalpas, jeigu jam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), taip pat
asmeniui, kuriam privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;
2.4. Įgyvendinant akademinius užsiėmimus nuotoliniu būdu taikoma 1.4.1-1.4.4 punktuose
numatyta tvarka;
2.5.Studentų (klausytojų) priėmimas atsiskaitymams ar konsultavimui vyksta Teisės fakulteto
interneto svetainėje paskelbtomis dėstytojų priėmimo valandomis Teisės fakulteto
katedrose arba kitu dėstytojo ir studento (klausytojo) suderintu laiku ir forma. Studentų,
rengiančių baigiamuosius magistro darbus, ir doktorantų reguliarus grupinis konsultavimas

vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį dėstytojo paskelbtu metu Teisės fakulteto katedroje
ar kitose fakulteto patalpose.
2.6. Studentų (klausytojų) pasiekimų vertinimas raštu (tarpinis ir galutinis), baigiamųjų
magistro darbų gynimas ir baigiamieji egzaminai vykdomi Teisės fakulteto arba kitose
Vilniaus universiteto patalpose.
3. P a v e d u Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prodekanui studijoms ir katedrų vedėjams
užtikrinti šio įsakymo įgyvendinimą.
4. Šis įsakymas gali būti keičiamas, Lietuvos Respublikoje ar Vilniaus universitete priėmus
privalomus kitokią studijų tvarką nustatančius teisės aktus.
5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 2021 m. sausio 26
d. dekano įsakymą Nr. (3.4 E) 220000-DV-1 „Dėl studijų įgyvendinimo Vilniaus
universiteto Teisės fakultete 2021/2022 studijų metų pavasario semestre“ (su pakeitimais).
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