
NUOTOLINIU BŪDU VYKDOMŲ ATSISKAITYMŲ AKADEMINIO 

SĄŽININGUMO UŽTIKRINIMO REKOMENDACIJOS 

  

1. Dėstytojai ir studentai privalo dėti visas pastangas, kad būtų užtikrintas akademinį 

sąžiningumą reglamentuojančių normų (atitinkamų LR teisės aktų, VDU Statuto ir 

Reguliamino, VDU Akademinės etikos kodekso) laikymasis nuotoliniu būdu vykdomų 

atsiskaitymų (egzaminų, tarpinių atsiskaitymų) metu.  

2. Visuose nuotoliniu būdu vykdomuose atsiskaitymuose turi būti siekiama kiek įmanoma 

užtikrinti, kad individualias atsiskaitymų užduotis studentai atliks savarankiškai, nebus 

nusirašinėjama, tariamasi, padedama, imamasi kitų veiksmų apgauti egzaminuotojus dėl 

atliktos užduoties individualaus pobūdžio.  

3. Jeigu tik įmanoma (ypač vykdant atsiskaitymus mažose grupėse), užtikrinama studentų 

vaizdo-garso stebėsena ir pagalba atsiskaitymų metu.  

4. Jeigu leidžia dalyko turinio ypatybės, įvertinus atsiskaitymų ištaisymo terminus, studentų 

kiekį dalyke ir kitas svarbias aplinkybes, atsiskaitymams prioritetu rekomenduojama skirti 

kūrybinio pobūdžio užduotis (esė, išsamius ir originalius problemų sprendimus, analitinius 

referatus ir pan.), kuriose būtų galima identifikuoti darbo autoriaus originalų indėlį. Tokiais 

atvejais studentams pranešama, kaip ir kokia apimtimi atliekant užduotis bus galima remtis 

kitais šaltiniais (įskaitant bet kokius internetinius šaltinius), kad sutampantys (visas darbas ar 

jo dalis), nuplagijuoti ar kitaip neautentišką ar neetiškai pateiktą (nuplagijuotą) autoriaus indėlį 

rodantys darbai bus vertinami kaip pažeidę akademinę etiką.  

5. Jeigu kaip atsiskaitymo forma pasirenkamas testas (įskaitant trumpus atsakymus į 

klausimus) ir ypač jeigu naudojamos viena ar kelios tų pačių klausimų grupės/variantai bei 

negalima vaizdo-garso studentų stebėsena, rekomenduojama, kad būtų tenkinamos tokios 

sąlygos: (1) kiekvienam studentui sugeneruojama individuali testo klausimų seka; (2) 

nesudaroma galimybė iš karto matyti visą testą; (3) apribojamas laikas tiek visam testui 

(laikantis Reguliamino reikalavimų), tiek, jeigu to nepakanka, konkretaus testo klausimo 

sprendimui; (4) visi studentai testą laiko vienu metu.  

6. Bet kokios kitos formos atsiskaitymuose dėstytojai ir studentai deda visas pastangas, kad 

būtų nepažeisti akademinio sąžiningumo principai ir taisyklės.  

7. Prieš atsiskaitymus (bet ne vėliau kaip likus 1 savaitei iki atsiskaitymo) nuotolinio mokymo 

aplinkoje dėstytojai išsamiai informuoja studentus apie numatomo atsiskaitymo formą ir 

laikymo taisykles.  

8. Prieš prasidedant atsiskaitymui, rekomenduojama visiems (tiek dėstytojams, tiek 

studentams) į atsiskaitymo aplinką jungtis mažiausiai 20 minučių prieš atsiskaitymo pradžią, 

per tą laiką visi turi įsitikinti aplinkos sklandžiu funkcionalumu.  

9. Jeigu atsiskaitymo metu vis tiek susiduriama su techniniais nesklandumais, studentai, 

pateikę to įrodymą (ekrano fotografiją ar pan.), gali motyvuotu prašymu kreiptis į dėstytoją dėl 

atsiskaitymo perlaikymo.  

10. Sprendžiant rekomendacijose aptartus ir neaptartus nuotoliniu būdu vykdomų atsiskaitymų 

klausimus, metodinę pagalbą pasirengiant atsiskaitymams ir suteikiant informaciją studentams 

galima rasti VDU nuotolinių studijų aplinkoje, dėstytojų pagalbos portale, taip pat individualių 

konsultacijų metu su ISI specialistais.   


