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NUOTOLINIŲ STUDIJŲ VILNIAUS KOLEGIJOJE TEIKIMO IR KOKYBĖS 

UŽTIKRINIMO REGLAMENTAS 

 

I. ĮŽANGA 

 

1. Nuotolinių studijų Vilniaus kolegijoje (toliau – Kolegija) teikimo ir kokybės užtikrinimo 

reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Kolegijos nuotolinių studijų sistemą, organizavimą, 

nuotolinių studijų dalykų/modulių ir studijų programų rengimo bei vykdymo tvarką. 

2. Reglamentas yra parengtas vadovaujantis Kolegijos statutu, studijas 

reglamentuojančiais dokumentais, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) nuotolinių studijų 

kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos metodine medžiaga. 

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

3. Nuotolinės studijos – studijų būdas, kai panaudojant informacines komunikacines 

technologijas sukuriama mokymosi aplinka, leidžianti studentams pasirinkti mokymosi spartą, vietą 

ir laiką. 

4. Virtuali mokymosi aplinka (toliau – VMA) – tai informacinės mokymosi turinio, 

mokymosi proceso valdymo sistemos, paramos studentams, grįžtamojo ryšio, mokymosi proceso 

dalyvių komunikacijos priemonės. 

5. Nuotolinių studijų dalykas/modulis (toliau – e-modulis) – tai VMA pateikta studijų 

dalyko/modulio mokymosi medžiaga, mokymosi veiklos, bendravimo ir stebėsenos priemonės. 

6. Nuotolines studijas Kolegijoje organizuoja Nuotolinių studijų centras (toliau – NSC) 

kartu su fakultetais, fakultetų padaliniais,  katedromis ir Kolegijos kompiuterių centru (toliau – KC). 

7. Kolegijos e-modulius atestuoja Kolegijos direktoriaus įsakymu patvirtinta E-modulių 

atestavimo komisija, kurios funkcija – e-modulio metodinis kokybės įvertinimas. 

 

III. NUOTOLINIŲ STUDIJŲ TIPAI 

 

8. Nuotolinių studijų tipai skiriami du: 

8.1 nuotolinės studijos organizuojamos tik nuotoliniu būdu; 

8.2  mišriosios nuotolinės studijos – tai studijos, organizuojamos virtualioje ir tradicinėje 

studijų aplinkose. 

 

IV. NUOTOLINIŲ STUDIJŲ TEIKIMO BŪDAI 
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9. Asinchroninis nuotolinių studijų teikimo būdas – savarankiškas mokymasis ir 

periodinės studentų konsultacijos VMA naudojant asinchronines komunikacijos priemones. 

10. Sinchroninis nuotolinių studijų teikimo būdas – nuotolinės studijos vyksta realiu laiku 

naudojant VMA sinchronines komunikacijos priemones, garso ir vaizdo konferencijų įrangą. 

11. Mišrusis nuotolinių studijų teikimo būdas – paskaitos, darbas grupėse ir diskusijos 

vyksta sinchroniškai, o studento savarankiškas mokymasis – asinchroniškai. 

 

V. E-MODULIŲ IR NUOTOLINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ RENGIMAS IR 

VYKDYMAS 

 

12. Nuotolinės studijos Kolegijoje vyksta pagal Kolegijoje vykdomas studijų programas, 

įtrauktas į Studijų ir mokymo programų registrą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

nustatyta tvarka. 

13. E-moduliai ir nuotolinės studijų programos yra rengiamos pagal nustatyta tvarka 

patvirtintus studijų programų ir studijų dalykų/modulių aprašus. E-moduliai turi būti atestuoti 

Kolegijos e-modulių atestavimo komisijoje. 

14. E-moduliai ir  nuotolinių studijų programos vykdomos naudojant Kolegijos KC, 

fakultetų padalinių ir NSC technologinę, techninę  ir programinę įrangą. 

 

VI. E-MODULIŲ RENGĖJAI 

 

15. E-modulių rengėjai yra Kolegijos dėstytojai, kurie rengia mokymosi medžiagą, 

mokymosi veiklas, bendravimo ir stebėsenos priemones. 

16. E-modulių rengėjai atsako už e-modulio turinį dalykiniu aspektu, e-modulio kokybę, 

kalbos taisyklingumą ir autorines teises reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi. 

 

VII. E-MODULIŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA 

 

17. E-modulio kokybė turi atitikti Akademinės tarybos patvirtintus Minimalius metodinius 

e-modulio kokybės reikalavimus. 

18. Nuotoliniu būdu teikiamos mokomosios medžiagos apimtis ir turinys turi atitikti 

studijų dalyko/modulio aprašą. 

19. E-modulį turi sudaryti struktūriškai sukomponuota mokymosi medžiaga pagal studijų 

tikslus, siekiamus studijų rezultatus, temas, potemes ir kt. (įvadas, aiškinamieji tekstai, 

apibendrinimas, savikontrolė, santraukos, žodynas, nuorodos į informacijos šaltinius, studentų 

veiklai skirtos intelektinės ir praktinės užduotys ir kt.) 

20. E-modulis turi užtikrinti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį: 

20.1. nustatyta studentų turimų ir įgytų žinių įsivertinimo sistema; 

20.2. nuolat atliekamos studentų apklausos, tiriama ir vertinama studentų veikla, išsiaiškinama, 

ar e-modulis atitinka studentų edukacinius poreikius, nustatomi tobulintini e-modulio aspektai. 
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21. Tobulinama pedagoginio personalo kvalifikacija. 

22. E-modulių atestavimas vykdomas pagal Akademinės tarybos patvirtintus E-modulių 

atestavimo nuostatus. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Reglamentą, jo pakeitimus tvirtina Akademinė taryba, skelbia Kolegijos direktorius. 

______________ 


