LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS STRATEGIJA 20162016-2020
Lietuvos studentų sąjungos strategija į organizaciją turi atnešti du esminius pokyčius. Visų pirma,
įtvirtinti aiškią organizacijos tapatybę, apibrėžtą organizacijos misija, vizija ir veiklos kryptimis. Antra,
įgyvendinti identifikuotus esminius pokyčius, kurie organizacijai yra būtini siekiant užsibrėžtos vizijos,
organizacijos viduje ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje.
Lietuvos studentų sąjunga atstovaudama visų studijų pakopų ir formų studentams, rūpinasi studijų
kokybe ir studentų sėkme, dėl to savo veikloje neapsiriboja tik iniciatyvomis nukreiptomis į Lietuvos
aukštojo mokslo sektorių. Siekdama savo misijos, Sąjunga gali inicijuoti pokyčius ir Lietuvos mokyklų
sektoriuje bei vykdyti veiklą susijusią su žmonių išteklių planavimu valstybiniu mastu ar aukštąjį mokslą
baigusių asmenų įsidarbinamumu.
Misija
Sėkmingos studijos studentų akimis
Vizija
Studentų savivaldų bendruomenė, kurianti Lietuvos aukštojo mokslo pažangą
Vertybės
Atsakomybė jaučiama ir suprantama pareiga prieš save, organizaciją ir studentus.
Kompetencija – nuolatinis tobulėjimas ir vienijamų narių pažangos skatinimas.
Laisvė atvirai reikšti savo nuomonę, rinktis veiklos kryptis, modelį ir priemones.
Tęstinumas – tradicijų puoselėjimas, įtraukiant naujus ir buvusius organizacijos narius.

Studentiškumas – atvirumas nestandartiniams veiklos metodams ir jaunatviškam maksimalizmui.
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Lietuvos studentų sąjungos veiklos kryptys ir pagrindiniai tikslai
Aukštojo mokslo pažanga
Studentų atstovavimas yra esminė Studentų sąjungos veiklos funkcija. Sąjunga vykdo šią veiklą
dalyvaudama teisėkūros procese – Lietuvos aukštojo mokslo strateginių dokumentų rengime, įstatymų ir
poįstatyminių aktų keitime, viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose apie aukštąjį mokslą, posėdžiuose
ir konferencijose, kuriuose formuojama aukštojo mokslo kryptis. Studentų sąjunga siekia užtikrini, kad
pokyčiai teisės aktuose reikštų ir realų pokytį aukštosiose mokyklose. Šis užtikrinimas pasireiškia
bendruomenės kultūros pokyčiais. Lietuvos studentų sąjunga turi ginti teisėtus studentų interesus,
užtikrinant, kad teisės aktų būtų laikomasi visuotinai, visose Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Pagrindiniai šios veiklos krypties tikslai:
1. Nacionalinis planas ar susitarimas dėstytojų kompetencijoms
kompetencijoms kelti
Sąjunga turi inicijuoti nacionalinio dėstytojų kompetencijų kėlimo plano, susieto su aukštosiose
mokyklose vykdoma dėstytojų atestacija, sukūrimą ir užtikrinti jo įgyvendinimą Lietuvoje, į šį planą
įtraukiant visas studentams svarbias dėstytojų kompetencijas.
2. Stipendijos patenkinančios geriausių studentams finansinius poreikius
Sąjunga turi įgyvendinti nacionalinio mąsto tyrimą, kuriuo būtų analizuojama dabartinė studentų socialinė
padėtis, finansiniai poreikiai ir įprastai patiriamos išlaidos. Sąjungai identifikavus studentų finansinius
poreikius, turi būti užtikrinta, kad geriausiai besimokantiems studentams Lietuvoje, būtų skiriamos
atitinkamo dydžio stipendijos, užtikrinančios geriausiai besimokančių studentų finansinius poreikius.
3. Išorinis vertinimas darantis teigiamą ir realią įtaką studijų kokybei
Kiekviena Sąjungos narė turi tapti atsakinga už studentų delegavimą į susitikimus su išoriniais ekspertais,
vertinančiais aukštąją mokyklą, studijų programą ar studijų kryptį. Taip pat Sąjunga turi užtikrinti, kad
kiekviena organizacijos narė būtų pajėgi atpažinti nekokybiškai parengtas naujas studijų programas ir
užkirsti kelią jų priėmimui.
4. Orias gyvenimo sąlygas užtikrinantis bendrabutis
Sąjunga turi sukurti studentų bendrabučio standartą, kuriame turi būti nurodytas rekomendacinis
gyventojų ir gyvenamojo ploto, sanitarinių mazgų, laisvalaikio kambarių ir darbo zonų santykis, taip pat
užtikrinti studentų įsitraukimo į bendrabučių valdymą bei higienos normų atitikimą. Sąjunga turi skatinti
naujų bendrabučių statybas ir senų bendrabučių atnaujinimą Lietuvoje bei užtikrinti, kad šių procesų metu
būtų paisoma sukurto bendrabučio kokybės standarto.
5. Studentai aktyviai formuoja savo studijų programą ir jos tvarkaraštį
Sąjunga turi užtikrinti studentų teisę formuoti savo studijų programą. Universitetinėse bakalauro studijų
pakopos programose studentams turi būti suteikta galimybė pasirinkti studijų dalykus atitinkančius 120
ECTS kreditų, o koleginėse– 90 ECTS kreditų. Toks studijų modelis turi būti pagrįstas tinkamu studentų
konsultavimu dėl studijų dalykų pasirinkimo, rekomendaciniais studijų dalykų komplektais.

6. Studijų finansavimo sistemos tobulinimas siekiant didesnio socialinio teisingumo
Sąjunga turi siekti didesnio Lietuvos aukštojo mokslo prieinamumo ir užtikrinti, kad stojimų į aukštąsias
mokyklas sistema būtų socialiai teisingesnė. Šiam tikslui pasiekti studijų finansavimo sistemoje reikalingi
du pokyčiai: pirma – paskolų studijoms grąžinimo susiejimas su momentu, nuo kurio absolvento
atlyginimas pasiekia ar viršija vidutinį darbo užmokestį; antra – stojimų sistemos pokyčiai, leidžiantys
atsižvelgti į asmenų, stojančių į aukštąsias mokyklas, socialinę padėtį.
veiklos
os kryptis
Pozicijų formavimo ir įgyvendinimo proceso pokyčių veikl
Pats svarbiausias Lietuvos studentų sąjungos vidinis procesas yra pozicijų formavimas. Organizacija turi
siekti šį procesą optimizuoti, užtikrinti išorinių pozicijų deramumą, jų pagrįstumą organizacijos
puoselėjamomis aukštojo mokslo vertybėmis, kurios turėtų būti aiškiai identifikuotos ir žinomos, bei
suprantamos visiems nariams. Taip pat organizacija turi vystyti savo išorinę komunikaciją ir tobulinti
savo veiklą susijusią su šių pozicijų realizavimu, siekti jos planingumo ir efektyvumo.
Pagrindiniai šios veiklos krypties tikslai:
1. Ilgalaikių Lietuvos studentų sąjungos pozicijų formavimo sistemos sukūrimas
Sąjungai reikalinga sistema, kuri leistų efektyviai formuoti ir keisti plačios apimties, ilgalaikes, vertybėmis
grįstas pozicijas, kurios pasitarnautų sprendžiant smulkesnius aukštojo mokslo klausimus ir būtų
pagrindinių Sąjungos aukštojo mokslo nuostatų rinkiniu. Suformuota sistema turi būti paprasta,
suprantama ir leidžianti į procesą įsitraukti visoms Sąjungos narėms.
2. Lietuvos studentų sąjungos
sąjungos ilgalaikių pozicijų formavimas
Naudojant ilgalaikių pozicijų formavimo sistemą Sąjunga turi suformuoti pagrindinių savo nuostatų
kompleksą, apimantį esminius nacionalinio lygmens aukštojo mokslo klausimus, tokius kaip aukštojo
mokslo paskirtis, finansavimas, socialinė dimensija, studijų modelis, studijų kokybės užtikrinimas ir kt.
Lietuvos studentų sąjunga iki 2017 m. pabaigos turi suformuoti ilgalaikes pozicijas aukštojo mokslo
paskirties, studijų kokybės ir aukštojo mokslo socialinės dimensijos temomis.
3. Lobizmo veiklų efektyvumo didinimas
Sąjunga, siekdama nusimatytų išorinių tikslų, turi formuoti ilgalaikius lobizmo planus, kuriuose turi būti
apžvelgta išorinė komunikacija, detalizuojama Sąjungos pozicija, išdėstyti pagrindiniai argumentai šiai
pozicijai pagrįsti ir numatomi visų Sąjungos valdymo organų ir narių vaidmenys, siekiant užsibrėžtų tikslų.
Esminis Sąjungos veiklos bruožas turi būti analitiškumas – įrodymais ir statistika paremtos pozicijos,
viešąją nuomonę formuojanti komunikacija.
4. Sistemingas
Sistemingas studentų problemų sprendimas
Siekiant studentų gerovės Lietuvos studentų sąjunga privalo tobulinti studentų problemų sprendimų
mechanizmus: kiekviena problema turi būti sprendžiama iš esmės ir iki galo. Išsprendus individualią
problemos apraišką, būtina išsiaiškinti ar nėra pagrindo šiai problemai kartotis. Sąjunga taip pat turi
imtis iniciatyvos sprendžiant nacionalinio mąsto problemas, siekiant šalies mastu apginti studentų teises
jų pažeidimo atveju. Sąjunga turi kaupti informaciją apie visų savo narių spręstas studentų problemas,
informacija turi būti sisteminama ir naudojama kaip geroji problemų sprendimo patirtis.

5. Savivaldų atstovaujamų studentų apimties didinimas
Sąjungos narės turi stiprinti savo atstovavimo funkciją ir siekti efektyviai atstovauti ne tik bakalauro,
tačiau ir magistro, doktorantūros studijų pakopos studentus, rezidentus bei ištęstinių studijų studentus.
Studentų savivaldos turėtų į savo veiklą integruoti tarptautinius studentus siekiant atstovauti jų
interesams. Sąjunga turi sukurti patariamąją struktūrą, kurią sudarytų aukštosiose mokyklose
doktorantus vienijančių organizacijų atstovai. Ši struktūra turėtų sutvirtinti Sąjungos ryšį su
doktorantūros studijų pakopos studentais ir padėti Sąjungai formuoti pozicijas, bei siekti pokyčių
susijusių su doktorantūros studentų gerove.
Žmonių išteklių stiprinimo veiklos kryptis
Sąjungos veiklos pagrindas – jos narių – studentų savivaldų, vienijami asmenys, kurių kompetencija ir
motyvacija veikti yra visos Sąjungos interesas. Todėl Lietuvos studentų sąjunga turi rūpintis šių asmenų
ugdymu organizuojant jiems mokymus, seminarus ir kitokio pobūdžio veiklas.
Pagrindiniai šios veiklos krypties tikslai:
1. Besimokančios organizacijos kultūros kūrimas
Sąjunga savo narių tarpe turi tikslingai formuoti besimokančios organizacijos kultūrą. Šiam tikslui
pasiekti gali būti pasitelkiamos įvairios priemonės: debatai, konferencijos, diskusijos, mentorystės
programos ir kt. Šios priemonės turi skatinti organizacijos narius savarankiškai mokytis, kaupti žinias
aktualias Sąjungos veiklai ir mokyti kitus organizacijos narius. Organizacija išvysčius tokią kultūrą būtų
nuolatinės pažangos kelyje.
2. Priemonių formuojančių institucinę atmintį kūrimas
Siekiant sustiprinti Sąjungos žmonių išteklių stiprinimo veiklos kryptį būtina kurti naujas priemones, kurios
leistų savivaldų nariams mokytis savarankiškai. Šios priemonės turi būti prieinamos visiems organizacijos
nariams ir apimti ne tik įvairių sričių žinias, tačiau ir praeityje vykdytų veiklų apžvalgas, gerąsias ir
blogąsias organizacijos patirtis.
3. Ryšio su kitomis studentiškomis organizacijomis stiprinimas
Sąjungos narės turi siekti stiprinti ryšius su kitomis studentiškomis organizacijomis, užtikrinti galimybę
kurtis ir sėkmingai veikti studentiškomis organizacijoms suteikiant joms pagalbą, priežiūrą ir
konsultacijas bei įtraukiant į studentų savivaldų veiklą.
Finansinių išteklių stiprinimo veiklos kryptis
Sąjungos veiklą nėra įmanoma be finansinių išteklių, kurie yra naudojami Studentų sąjungos ir studentų
savivaldų veikloms vykdyti ir Lietuvos studentų sąjungos biuro komandos išlaikymui.
Pagrindiniai šios veiklos krypties tikslai:
1. Finansinių išteklių didinimas ir diversifikavimas, kuriant socialinius verslus
Sąjunga turi siekti finansinio saugumo, kuris garantuotų veiklos tęstinumą, kurdama socialinio pobūdžio
verslus nukreiptus į studentų poreikius ir generuojančius organizacijai pajamas. Šie verslai turėtų būti
atskirti nuo Sąjungos valdymo organų ir formuojami per atskirų, tačiau nuo Sąjungos neatsiejamų,

juridinių asmenų veiklą. Siekiant kurti tokius verslus studentų savivaldoms turi būti suteikta galimybė
tapti investuotojais ir prisidėti prie verslų veiklos formavimo.
2. Finansinių išteklių didinimas dalyvaujant viešuosiuose
viešuosiuose pirkimuose ir projektinėje veikloje
Sąjunga turi efektyviai išnaudoti savo specifines kompetencijas, komunikacijos tinklą ir ryšius su
valstybinėmis institucijomis dalyvaudama valstybinio masto projektų vystyme ir teikdama valstybinėms
institucijoms paslaugas per viešuosius pirkimus. Tokia veikla ne tik vystytų Sąjungos kompetencijas,
tačiau ir prisidėtų prie biudžeto formavimo, bendros aukštojo mokslo pažangos.

Lietuvos studentų sąjungos strategija 2016-2020 patvirtinta 2016 m. balandžio 2 d. Lietuvos studentų
sąjungos ataskaitos teikimo ir rinkiminėje konferencijoje.

