
 
 

Studijų procesas 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. 
nutarimu Nr. 398 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo 
Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo, 2020 
m. balandžio 23 d. pasirašytas Panevėžio kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. V1-
84 ,,DĖL STUDIJŲ PROCESO ORGANIZAVIMO“, kuriuo karantino režimo trukmė 
pratęsta  

iki 2020 m. gegužės 11 d. 

  
1. Iki gegužės mėnesio pabaigos visas studijų procesas numatytas vykdyti 

nuotoliniu būdu (nuotolinės paskaitos, atsiskaitymai, egzaminai ir kt.). 
Praktiniai užsiėmimai, laboratoriniai darbai, vidinės praktikos, kuriems 
reikalinga specializuota įranga bus vykdomi Kolegijos patalpose pasibaigus 
karantinui. Sekite informaciją! 

 

2. Nuotoliniai užsiėmimai vedami pagal atnaujintus Studijų karjeros ir užimtumo 
centro tvarkaraščius https://panko.lt/tvarkarasciai/. 

 

3. Dėstytojų ir studentų komunikavimas ir mokymo planavimas vykdomas 
naudojantis nuotolinio mokymo programą „Zoom“, Google Meet, VMA (virtualią 
mokymo aplinką), konsultuojantis telefonu bei kitomis komunikacijų priemonėmis. 

 

4. Studentams skirtą paskaitų medžiagą (skaidres, vaizdo įrašus, tekstinius 
dokumentus, nuorodas į informacinius šaltinius ir kt.) dėstytojai talpina VMA. 

 

5. Užsienyje dėl karantino apribojimų likusiems studentams egzaminai ir / ar praktikos 
fakulteto dekano potvarkiu gali būti nukeliami vėlesniam laikotarpiui. Studentai 
turi susisiekti su fakulteto administracija. 

 

6. Esant sudėtingai situacijai ir nesant galimybei atlikti baigiamajam darbui reikalingų 
užduočių (tyrimų, apklausų ir pan.) baigiamojo darbo tema, suderinus su darbo 
vadovu, Fakulteto dekano potvarkiu gali būti koreguojama. 

 

7. Karantino laikotarpiu studentams praktikos yra sustabdytos, jei nėra galimybės jų 
organizuoti nuotoliniu būdu. Esant tokiai situacijai studentai turėtų susisiekti su 
praktikai vadovaujančiu dėstytoju ir praktikos vadovu dėl praktikos vietos keitimo 
ar užduočių koregavimo. 

 

8. Šiuo metu galiojanti semestro pabaigos data yra nepakitusi, tačiau gali būti 
koreguojama priklausomai nuo karantino trukmės. Apie tai studentai bus 

https://panko.lt/tvarkarasciai/


informuojami vėliau. Kovo 19 d. buvo koreguoti nuolatinių ir ištęstinių studijų 
grafikai https://panko.lt/tvarkarasciai/studiju-grafikai-2019-2020-m-m/ 

 

9. Užsitęsus karantino laikotarpiui pavasario semestrą tektų užbaigti nuotoliniu 
būdu. Šiuo metu  ruošiamasi baigiamųjų darbų, baigiamųjų egzaminų 
gynimui virtualioje erdvėje. Galutinis sprendimas dėl baigiamųjų darbų ir 
baigiamųjų egzaminų gynimo procedūrų bus priimtas vėliau, kai turėsime daugiau 
informacijos apie numatomą karantino pabaigą. Sekite informaciją! 

 

10. Pavasario semestro studijos paskutinių kursų studentams planuojamos 
užbaigti laiku. 

 

11. Diplomų teikimo iškilmių laikas gali keistis, todėl apie tai informuosime papildomai. 
Sekite informaciją! 

 

 

 

 

Bibliotekos informacija 

  

1. Karantino metu bibliotekos knygos išduodamos tik išimties tvarka, jas 
užsisakius per elektroninį bibliotekos katalogą 
https://aleph.library.lt/F?local%5Fbase=pkb01&pds_handle=GUEST   arba e. 
paštu biblioteka@panko.lt ir susitarus dėl jų atsiėmimo būdo. 

 

2. Informacijos paieškai kursiniams bei baigiamiesiems darbams siūlome 
naudotis bibliotekos prenumeruojamomis e. knygomis, mokslinės informacijos 
duomenų bazėmis bei atviros prieigos elektroniniais ištekliais. Kolegijos 
prenumeruojamų e. knygų sąrašus ir daugiau informacijos apie elektroninius 
išteklius rasite čia: https://panko.lt/padaliniai/biblioteka/elektroniniai-istekliai/. 
Jeigu pateiktuose sąrašuose jums reikalingos knygos nerandate, bet ji yra 
VGTU, KTU, Vitae Litera, VDU, KVK, KU e. knygų platformose, kreipkitės. 
Stengsimės, kad reikalingos knygos prieiga būtų atverta. Dėl prisijungimo 
slaptažodžių iš namų kreipkitės e. paštu biblioteka@panko.lt 
 

3. Karantino laikotarpiu užsienio leidėjai atvėrė laisvam naudojimui vertingų e. 
knygų ir kitų išteklių kolekcijas. Kreipkitės biblioteka@panko.lt 
 

4. Dar daugiau informacijos (ne tik knygų, bet ir straipsnių internete pasirinkta 
tematika) galite rasti Virtualioje bibliotekoje:  https://panko.lt/virtuali-biblioteka/.  
Ieškoti informacijos galima ir neprisijungus, bet dar daugiau rasite, prisijungę 
su AKADIS slaptažodžiu. Jeigu negalite prisijungti, siūlome slaptažodį 
atnaujinti ir bandyti jungtis iš naujo. 
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5. Prie mokslinės informacijos duomenų bazės EBSCO reikia individualių 
slaptažodžių. Dėl jų kreipkitės e. 
paštu grazina.mikoleniene@panko.lt arba biblioteka@panko.lt 
 

6. Rengiant kursinius ar baigiamuosius darbus jums gali praversti ši informacija: 
https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37   
 

 
 

Parama studentams 
 
 
 
 
1. Karantino metu toliau savo veiklą tęsia Valstybinis studijų fondas, užtikrinantis, kad 
studentai laiku gaus visą socialinę paramą.  
Karantino laikotarpiu bendro pobūdžio informaciją teikiame šiais telefonais: 

 paskolos: +370 614 07086; 

 socialinės stipendijos, studijų stipendijos, parama užsienio lietuviams, studijų 
krepšelio grąžinimas, studijų kainos kompensavimas: +370 615 10116; 

 tikslinės išmokos neįgaliesiems: +370 615 17312. 
 
2. Karantino metu studentai gali virtualiai konsultuotis su psichologu Nerijumi Ogintu. 
Jo kontaktus rasite čia: https://panko.lt/studentams/psichologine-parama-studentams/ 
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