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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO ELEKTRONINIO NUOTOLINIO
EGZAMINAVIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) elektroninio nuotolinio
egzaminavimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato elektroninio nuotolinio egzaminavimo reikalavimus,
eigą, egzaminuojamojo bei egzaminuotojo teises ir pareigas.
2. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:
2.1. Audiovizualinis ryšys – dvipusis ryšys, kurio metu perduodamas dviejų, vienas nuo
kito nutolusių, asmenų vaizdas ir garsas.
2.2. Audiovizualinio ryšio sesija – laiko tarpas, kuriuo vyksta audiovizualinis ryšys.
2.3. Egzaminuotojas – Universiteto dėstytojas, Universiteto administracijos atstovas, kitas
įgaliotas asmuo, kuris prižiūri egzaminavimo eigą.
2.4. Egzaminuojamasis asmuo – Universiteto studentai ir klausytojai bei būsimi Universiteto
studentai ir klausytojai, kurie laiko egzaminą.
2.5. Egzaminavimo erdvė – patalpa, uždara erdvė, kurioje yra egzaminuojamasis ar
egzaminuotojas.
2.6. Elektroninis nuotolinis egzaminavimas – egzaminavimas, kai egzaminuotojas ir
egzaminuojamasis yra fiziškai nutolę vienas nuo kito, o egzaminavimas vykdomas informacinėmis
komunikacinės technologijos (toliau – IKT) priemonėmis.
2.7. Elektroninių studijų aplinka (toliau e-studijų aplinka) – Universiteto elektorinių studijų
priemonių visuma, kurios pagrindą sudaro atvirojo kodo pagrindu veikianti „Moodle“ programinė
įranga bei vaizdo transliacijų sistema.
II. ELEKTRONINIO NUOTOLINIO EGZAMINAVIMO ORGANIZAVIMAS
3. Elektroninio nuotolinio egzaminavimo tikslas – sudaryti lanksčias studijų rezultatų
vertinimo sąlygas asmenims, kuriems dėl objektyvių priežasčių sudėtinga atvykti į Universiteto
patalpas laikyti egzaminus įprastine tvarka.
4. Egzaminavimo būdą (elektroninį nuotolinį ar įprastinį) Universiteto dėstytojai gali
pasirinkti fakulteto dekano/instituto direktoriaus leidimu, jei elektroninio egzaminavimo galimybei
neprieštarauja studijų programos komitetas. Egzaminavimo būdas turi būti nurodytas studijų dalyko
apraše.
5. Elektroniniu nuotoliniu būdu gali būti tikrinamos užsienio valstybių piliečių, prašančių
dalyvauti priėmime į Universiteto studijų programas, užsienio kalbos žinios. Išlaikius užsienio
kalbos žinių patikros egzaminą užsienio valstybių piliečiams išduodamas pažymėjimas, liudijantis
užsienio kalbos žinių lygį.
6. Elektroniniu nuotoliniu būdu vienu metu egzaminuotojas gali egzaminuoti tik vieną
egzaminuojamąjį.
7. Elektroninis nuotolinis egzaminavimas prilyginamas įprastiniam egzaminavimui. Jam
galioja Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarkos, patvirtintos Senato 2012
m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 1SN-30, Mykolo Romerio universiteto studijų tvarkos, patvirtintos
Senato 2011 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 1SN-17, ir jų vėlesnių pakeitimų nuostatos.
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III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
8. Egzaminavimo metu egzaminuotojas ir egzaminuojamasis turi turėti IKT priemones,
atitinkančias šios tvarkos IV skyriuje nustatytus techninius reikalavimus.
9. Viso egzaminavimo metu egzaminuotojas turi aiškiai matyti egzaminuojamojo veidą,
išskyrus tuos atvejus, kai egzaminuotojas pats nurodo, kuria kryptimi egzaminuojamasis turėtų
nukreipti kamerą.
10. Viso egzaminavimo metu egzaminuotojas turi girdėti egzaminuojamąjį. Balsas turi būti
garsus, raiškus ir neiškraipytas.
11. Prieš oficialią egzaminavimo pradžią egzaminuojamasis turi atlikti ryšio kokybės testus
arba užmegzti bandomąjį ryšį su egzaminuotoju, kad įsitikintų, jog jo naudojamų IKT priemonių ir
ryšio kokybė atitinka III ir IV skyriuose numatytus reikalavimus.
12. Egzaminavimo erdvėje neturi būti pašalinių asmenų, o aparatai, galintys skleisti
pašalinius garsus ir atitraukti egzaminuojamojo ar egzaminuotojo dėmesį (televizorius, radijo
imtuvas), turi būti išjungti.
13. Egzaminuojamasis turi užtikrinti, kad egzaminavimo erdvėje nebūtų jokių pašalinių su
egzamino turiniu susijusiu daiktų. Ant egzaminuojamojo stalo gali būti tik egzamino atlikimui
būtinos IKT priemones (kompiuterio klaviatūra ir pelė).
14. Egzaminavimas įrašomas ir saugomas metus.
IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
15. Egzaminuojamojo ir egzaminuotojo kompiuteriuose turi būti įdiegtos techniškai
tvarkingai funkcionuojančios vaizdo ir garso perdavimo priemonės (vaizdo kamera, mikrofonas,
ausinės arba garso kolonėlės).
16. Egzaminavimui naudojama Universiteto elektroninių studijų aplinka ir vaizdo bei garso
perdavimo programinė bei techninė įranga egzaminavimo filmavimui.
17. Techniniai reikalavimai kompiuteriui, kuriuo vykdomas egzaminavimas:
17.1. operacinė sistema Microsoft XP, Vista arba Windows 7;
17.2. ne mažiau kaip 1GB operatyvinės atminties;
17.3. interneto naršyklė Internet Explorer, Google Chrome arba Mozzila Firefox su įdiegtais
Windows Media įskiepijimais;
17.4. internetinė vaizdo kamera su ne mažesne nei 640X480 skiriamąja geba;
17.5. ausinės ir mikrofonas prijungti prie kompiuterio (rekomenduojamas mikrofonas,
integruotas į internetinę vaizdo kamerą);
17.6. teisės keisti kompiuterio ugniasienės nustatymus;
17.7. internetinio ryšio dvipusė sparta ne mažesnė nei 768 Kbps/512 Kbps.
V. ELEKTRONINIO NUOTOLINIO EGZAMINAVIMO EIGA
18. Nustatytu metu užmezgamas audiovizualinis
ryšys tarp egzaminuotojo ir
egzaminuojamojo.
19. Ryšio iniciatorius gali būti tiek egzaminuotojas, tiek egzaminuojamasis. Ryšys taip pat
gali būti užmegztas Elektroninių studijų grupės (toliau – ESG) automatinėmis techninėmis
priemonėmis.
20. Egzaminuotojas, įsitikinęs egzaminuojamo asmens tapatybe, suteikia tolimesnes
egzamino laikymo instrukcijas ir leidžia laikyti egzaminą.
21. Egzaminuojamasis prisijungia prie Universiteto elektroninių studijų aplinkoje pateiktos
egzamino užduoties ir ją atlieka. Audiovizualinis ryšis tarp egzaminuotojo ir egzaminuojamojo turi
būti užtikrintas viso egzaminavimo metu.
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22. Atlikęs egzamino užduotis ir išsiuntęs jas vertinimui elektroninių studijų aplinkoje,
egzaminuojamasis patvirtina tai žodžiu egzaminuotojui.
23. Egzaminuotojas baigia audiovizualinio ryšio sesiją.
VI. EGZAMINUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
24. Prieš prasidedant egzaminui egzaminuotojas turi pranešti egzaminuojamajam apie tai,
kad egzaminavimo eiga yra įrašoma.
25. Egzaminuotojas turi teisę:
25.1. nurodyti, kuria kryptimi turėtų būti nukreipta kamera;
25.2. reikalauti, kad šalia egzaminuojamojo atvaizdo būtų transliuojamas ir
egzaminuojamojo kompiuterio monitoriaus vaizdas – tai turi būti išsiaiškinta testinio prisijungimo
metu;
25.3. reikalauti egzaminavimo metu laikytis tylos;
25.4. reikalauti egzaminuojamojo padidinti mikrofono jautrumą, garsumą;
25.5. neįskaityti egzamino, jei egzaminuojamasis atsijungė ankščiau nei patvirtino egzamino
pabaigimą;
25.6. nutraukti egzaminavimą dėl prastos techninių priemonių ar ryšio kokybės;
25.7. dėl aukščiau išvardintų priežasčių nutraukus egzaminą reikalauti egzaminą laikyti
įprastiniu būdu.
VII. EGZAMINUOJAMOJO TEISĖS IR PAREIGOS
26. Egzaminuojamasis įsipareigoja tiksliai laikytis egzaminuotojo nurodymų.
27. Egzaminuojamasis egzaminą turi vykdyti sąžiningai ir nesinaudoti pašalinėmis
neleistinomis priemonėmis bei užtikrinti, kad laikysis Tvarkos III dalyje numatytų reikalavimų.
28. Egzaminuojamasis turi teisę reikalauti egzamino pakartojimo, jei egzaminas nutrūko ne
dėl jo kaltės.
_________________

