KLAIPĖDOS UNIVERSITETO REKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL STUDIJŲ PROCESO ORGANIZAVIMO 2020 M. KOVO 16-27 DIENOMIS
2020 m. kovo 13 d. Nr. 1-095
Klaipėda

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. priimtą sprendimą
„Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ ir atsižvelgdamas į Klaipėdos universiteto civilinės saugos
ir ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 4 „Dėl koronaviruso (SARS-COV-2)
sukeliamos užkrečiamos ligos (COVID-19)“, ir siekdamas, kad dėl susidariusios ekstremalios situacijos
kiek įmanoma mažiau nukentėtų studijų procesas:

1.

Į s a k a u:

1.1. Klaipėdos universiteto studentams organizuoti savarankišką darbą nuo 2020 m. kovo
16 d. iki 2020 m. kovo 27 dienos,
1.2. Klaipėdos universiteto pedagoginiam personalui dviejų savaičių laikotarpiu nuo 2020
m. kovo 13 d. pasirengti ir atnaujinti studijų procesą naudojant nuotolinių studijų priemones,
1.3. studentams, šiuo metu esantiems praktikoje, vadovautis praktikos įstaigos vidaus darbo
tvarkos taisyklėmis ir įstaigos vadovo potvarkiais. Praktikos vedėjams ir praktikos vadovams palaikyti
ryšį su praktikos įstaigomis dėl praktikų organizavimo, informuoti padalinių vadovus apie pokyčius
praktikos įstaigose,
1.4. laipsnio siekiantiems ir dalinių studijų studentams, gyvenantiems Klaipėdos
universiteto studentų bendrabučiuose, neišvykti už Lietuvos ribų nuo 2020 m. kovo 13 d. iki atskiro
pranešimo, informuoti Klaipėdos universiteto Studijų tarnybos Erasmus+ grupės studijų tarptautiškumo
vyresnįjį specialistą apie išvykimą iš Lietuvos,
1.5. Klaipėdos universiteto studentams, šiuo metu studijuojantiems ar atliekantiems
praktiką užsienio šalyse pagal Erasmus+ mainų programą, stebėti priimančios šalies ir institucijos, t.p.
LR Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamą informaciją ir atitinkamai ja vadovautis, nuolat informuoti

Klaipėdos universiteto Studijų tarnybos Erasmus+ grupės studijų tarptautiškumo vyresnįjį specialistą
apie pokyčius priimančioje šalyje iš institucijoje.
2.

N u r o d a u:

2.1. studentams, gyvenantiems bendrabutyje, kurie pastaruoju metu yra grįžę į Lietuvą iš
nurodytų SAM rizikingų teritorijų, nuo atvykimo į Lietuvą momento, nesilankyti
bendrabutyje ne mažiau negu 14 kalendorinių dienų.
2.2.akademinių padalinių vadovams koordinuoti studijų organizavimą padaliniuose.
3.

Rektorius

P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę studijų prorektorei doc. Sonatai Mačiulskytei.

Artūras Razbadauskas

Sonata Mačiulskytė, (8 46) 398921, sonata.maciulskyte@ku.lt,

