Remiantis Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto tarybos 2021-02-23 nutarimu Nr. (1.2)
150000-TP-2-1 patvirtinto Studijų veiklų planavimo, organizavimo ir vykdymo Vilniaus
universiteto Medicinos fakultete 2020–2021 m. m. pavasario semestre tvarkos aprašo 11 punktu,
siekiant užtikrinti akademinį sąžiningumą nuotolinių egzaminų (uždaro tipo testų) metu, VU MF
2020–2021 m. m. pavasario semestre turi būti naudojama egzaminų sąžiningumo stebėjimo
programinė įranga SMOWL.
Nuotolinių egzaminų stebėjimo programą SMOWL galite parsisiųsti čia:
https://scm.smowltech.net/SMOWLCM/SCMdownload.php?entity_Name=LIVU&lang=lt&user
_idUser=3837
User: VUSMOWL
Password: VuSmowl2020*
Nuoroda registracijai ir išbandymui: https://emokymai.vu.lt/course/view.php?id=4551
Pagalba:
SMOWL yra programinė įranga (Moodle įskiepis), kuris automatiškai stebi studentus egzamino
(testo) metu per jų kompiuterio kameras ir mikrofonus. Likus 72 val. iki egzamino (testo),
studentai turi internetu užsiregistruoti SMOWL sistemoje, jie ir jų studento pažymėjimai yra
nufotografuojami per jų pačių kameras. Iš šių duomenų sistema sudaro biometrinius studentų veido
modelius, pagal kuriuos atpažįsta studentus egzamino (testo) metu. Egzamino (testo) metu bus
renkamos nuotraukos per kamerą ir, esant pašaliniams garsams, įrašomas garsas per mikrofoną.
Taip pat iki egzamino (testo) studentai savo kompiuteriuose turi suinstaliuoti specialias programas,
kurios stebi kokie langai yra atidaryti kompiuteriuose atsiskaitymo metu. Jeigu studentas neturi
susiinstaliavęs šios programos arba nesiregistravo SMOWL sistemoje, jis prie nuotolinio
egzamino (testo) laikymo VMA neprileidžiamas.
Atkreipiame dėmesį, kad atlikdami testą, Jūs sutinkate su SMOWL programos naudojimu.
Užtikriname, kad visi apie studentus surinkti duomenys, yra jautrūs, todėl gali būti ir bus
naudojami tik egzamino sąžiningumui užtikrinti ir jokiais būdais negali būti viešinami.
Informuojame, kad pastebėję asmens duomenų tvarkymo klaidų, turite teisę kreiptis ištaisyti
tvarkomus duomenis. Studentai, prieštaraujantys atlikto sąžiningumo stebėjimo išvadoms turi teisę
kreiptis į Fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją ir susipažinti su savo asmens duomenimis.
Pasibaigus egzamino sąžiningumo užtikrinimo patikrai skirtam laikui (6 mėn. nuo egzamino),
susiję vaizdo ir garso įrašai bus sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.
Studentai, nesutinkantys naudoti SMOWL, galės be neigiamų pasekmių egzaminus laikytis kitu
laiku kontaktiniu būdu (stebimoje aplinkoje, Vilniaus universiteto patalpose), kai tai leis
epidemiologinė situacija ir bus galimas „gyvas“ kontaktas. Jei nesutinkate naudoti SMOWL,
prašome ne vėliau nei 10 darbo dienų iki egzamino Vilniaus universiteto informacinėje
sistemoje pateikti laisvos formos prašymą Medicinos fakulteto dekanui nukelti egzaminą. Apie
egzamino datą bus pranešta atskirai.

Studijų vykdymo modelis gali būti keičiamas, atsižvelgiant į LR Vyriausybės sprendimus ir
rekomendacijas.
Video gidai:




SMOWL įdiegimas (Windows)
SMOWL įdiegimas (Mac)
SMOWL naudojimas testo metu
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Studentų vadovas
Kompiuterio veiklos stebėjimo vartotojo gidas
Rekomendacijos vartotojui prieš pradedant naudoti programą
Diegimo vadovas
Diegimo instrukcija
Darbo eigos gidas
Dėstytojo vadovas
Duomenų apsauga
Privatumo politika

