
  
Mieli kolegos, VU Medicinos fakulteto (MF) akademine bendruomene, 
Studentai, 
Internai, 
Rezidentai 
Darbuotojai, 
  
Pasaulio sveikatos organizacijai paskelbus, kad SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 plitimas tapo 
pandemija ir siekdami prevenciškai apsaugoti visų mūsų bendruomenės narių sveikatą bei vadovaudamiesi 
LR Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės bei Vilniaus universiteto vadovybės rekomendacijomis, VU 
Medicinos fakulteto vadovybė: 
  
priėmė sprendimą stabdyti kontaktinį Vilniaus universiteto studijų procesą artimiausioms 14 dienų, 
nuo rytojaus (kovo 13 d.) iki kovo 27 d. imtinai su galimybe terminą pratęsti, jeigu būtų toks poreikis.  
  
Studijos šiuo laikotarpiu vyks nuotoliniu būdu – paskaitos, seminarai, pratybos studentams Medicinos 
Fakulteto patalpose ar mokymo bazėse (sveikatos priežiūros įstaigose) nevyks. Dėstytojai turi suformuoti 
studentams užduotis, o studentai privalo jas vykdyti ir atsiskaityti. Visos užduotys turi būti pateikiamos 
virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) www.emokymai.vu.lt. Už nepertraukiamo studijų proceso nuotoliniu 
būdų vykdymą ir kontrolę yra atsakingi katedros/klinikos vadovai. 
  
Studentai, grįžtantys iš užsienio ar ERASMUS+ programos, turi karantinuotis ne bendrabučiuose, o 
asmeninėje, uždaroje erdvėje, kurioje nėra bendro naudojimo patalpų, o studijas tęsti nuotoliniu būdu 
vadovaujantis šiomis rekomendacijomis. 
  
Internatūros studijos šalies gydymo įstaigose nutraukiamos artimiausioms 14 dienų, nuo rytojaus (kovo 
13 d.) iki kovo 27 d. imtinai su galimybe terminą pratęsti, jeigu būtų toks poreikis. Kovo 3 d. ir kovo 27 
d.  studijuojantys Lietuvoje internai elektroniniu paštu: internatura2020@gmail.com turi atsiųsti klinikinio 
atvejo iš internatūros studijų aprašymą (7-ių A4 puslapių formato tekstą, iki 1500 spaudos ženklų be tarpų). 
Užsienyje studijuojantys internatūrą dėl savo užduočių turi susisiekti individualiai elektroniniu paštu: 
internatura2020@gmail.com. 
  
Rezidentų darbas gydymo įstaigose vykdomas vadovaujantis įstaigų vidaus taisyklėmis, visi seminarai 
(išskyrus mokymus vykdomus nuotoliniu būdu) atšaukiami.   
  
MF akademiniai darbuotojai, esant galimybei, su tiesioginio vadovo žinia dirba nuotoliniu būdu. Nesant 
tokios galimybės, privaloma laikytis visų rekomenduotų higienos reikalavimų. 
  
Taip pat informuojame, kad nuo rytojaus yra atšaukiamos (arba atskirai derinamos su fakulteto 
administracija  el. paštu aleksas.pikturna@cr.vu.lt)  visos bendruomenės narių komandiruotės į užsienio 
šalis. Ypatingai raginame susilaikyti nuo kelionių į viruso židinių šalis: Kiniją, Italiją, Ispaniją, Prancūziją, 
Vokietiją, Pietų Korėją, Iraną, Singapūrą ir Japoniją. 
  
Medicinos fakulteto kiti darbuotojai (neakademinis personalas), esant galimybei, su tiesioginio vadovo 
(instituto direktoriaus, katedros, klinikos centro, skyriaus vadovo) žinia bei aptarus nuotolinio darbo sąlygas, 
dirbta nuotoliniu būdu. Nesant tokios galimybės arba esant būtinybei būti darbo vietoje (susitikimai su 
vadovu ir kt.), privaloma laikykis visų rekomenduotų higienos reikalavimų. 
  
Visi Medicinos fakulteto renginiai šiam laikotarpiui taip pat turi būti perkeliami į kitą datą (po kovo 27 d.), 
vykdomi nuotoliniu būdu arba, jeigu nėra tokios galimybės, atšaukti. 
  
Lankytojai Medicinos fakulteto patalpose yra nepageidaujami.  
  
Kilus klausimams dėl ikidiplominių studijų, kreiptis el. paštu: viktorija.gildutienė@mf.vu.lt 
  
Kilus klausimams dėl internatūros, kreiptis el. paštu: : internatura2020@gmail.com 
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Kilus klausimams dėl podiplominių studijų (rezidentūra, mokymosi visą gyvenimą programa), kreiptis el. 
paštu rezidentura@mf.vu.lt 
  
Komunikaciją koordinuoja VU Medicinos fakulteto Komunikacijos skyrius. Su juo galite susisiekti tel..: (8 5) 

239 8702, +370 686 12017 arba el. paštu lina.kociene@mf.vu.lt 
  
VU Medicinos fakulteto dekanas  
Prof. dr. Algirdas Utkus 
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