Studentiško gyvenimo gidas

LABAS, PIRMAKURSI,
Su tavimi sveikinasi tavo interesams nacionaliniu lygiu atstovaujanti organizacija
– Lietuvos studentų sąjunga. Žinau, mokslo metų pradžia įtemta: nauji namai,
veikla, nepažįstamas miestas ir žmonės, daugybė kitų pokyčių. Bet toks jau tas
studentiškas gyvenimas – žengti pirmus žingsnius suaugusiųjų pasaulyje nėra
lengva. Bet žinai, nesijaudink, greitai apsiprasi ir jausiesi savu. Nespėsi ir
pastebėti, kai studijų metai baigsis ir dienos aukštosios mokyklos suole (ir ne tik)
liks tik pačiu smagiausiu gyvenime prisiminimu. Tad kviečiame džiaugtis studentišku gyvenimu, o kad pirmosios jo dienos būtų kuo sklandesnės, dalinamės
patarimais, kurie padės lengvai pradėti studijas.
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STUDENTO TEISĖS IR PAREIGOS
Dar prieš keliaudamas į pirmąsias paskaitas, susipažink su savo teisėmis ir
pareigomis aukštojoje mokykloje. Atmink, kad pagrindinis aukštąjį mokslą reglamentuojantis teisės aktas yra Mokslo ir studijų įstatymas, o su konkrečiomis
savo aukštosios mokyklos taisyklėmis gali susipažinti perskaitęs statutą, studijų
nuostatus ir kitus dokumentus.
Studentai turi teisę:
•
studijų metu naudotis auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, kita
studijų įranga bei priemonėmis;
•
pasirinkti studijų programą, dėstytoją (kai tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai), studijuoti pagal individualias studijų programas;
•
vertinti studijų programos ir jos realizavimo kokybę bei kreiptis į fakulteto
(prireikus ir į aukštosios mokyklos) administraciją dėl žinių įvertinimo;
•
nutraukti ir atnaujinti studijas aukštosios mokyklos statuto nustatyta
tvarka;
•
gauti su studijomis susijusią informaciją;
•
laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;
•
dalyvauti aukštosios mokyklos savivaldoje;
•
rinkti studentų atstovybę ir būti išrinktais į ją;
•
laisvai burtis į klubus, draugijas, asociacijas;
•
kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją dėl savo interesų pažeidimo;
•
naudotis įstatymų, aukštųjų mokyklų statutų bei kitų teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

Studentas, neišlaikęs egzamino, įskaitos ar kitaip neatsiskaitęs už studijų programoje numatytus dalykus, turi teisę nemokamai perlaikyti (atsiskaityti) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, kuri turi būti priimta atsižvelgus į studentų
atstovybės siūlymus. Ši nuostata netaikoma aukštosiose mokyklose, kurios
naudoja kaupiamąją žinių vertinimo sistemą ir tam yra gavusios studentų
atstovybės pritarimą.
Studentai privalo:
•
uoliai studijuoti;
•
vykdyti studijų programoje numatytas užduotis;
•
laikytis Mokslo ir studijų įstatymo, aukštosios mokyklos statuto, kitų
teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių;
•
teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka grąžinti suteiktas paskolas;
•
laikytis studentų etikos kodekso, kurį parengia ir tvirtina aukštoji mokykla, suderinusi su studentų atstovybe.
Tavo teises aukštojoje mokykloje gina studentų atstovybė/sąjunga.
Lietuvoje nacionaliniu mastu tave atstovauja Lietuvos studentų sąjunga, mus
pasiekti gali šiais kontaktais:
telefonas: 8 (5) 2685330
el. paštas: info@lss.lt
www.lss.lt

GYVENIMAS REIKALAUJA NE PAŽYMIO!
Akademinis nesąžiningumas suprantamas kaip bet kokios sukčiavimo
formos akademinėje veikloje ir apima daug su akademiniu gyvenimu
susijusių sričių – tyrimų etiką, aukštųjų mokyklų darbuotojų veiklos principus, studentų ir visos akademinės bendruomenės vertybių sistemą.

Labiausiai paplitusios akademinio nesąžiningumo formos:

SVETIMO TEKSTO AR IDĖJŲ PASISAVINIMAS (PLAGIJAVIMAS)

SUKČIAVIMAS
ITYMŲ METU

VIEŠŲ

ATSISKA-

•
kitų asmenų darbo, jo ištraukos
panaudojimas savo darbe nenurodant
tikrojo autoriaus;
•
rašto ar kito darbo pirkimas ir
pateikimas įvertinimui kaip savo;
•
Netinkamas savarankiško darbo
užduočių atlikimas: atliekant komandinę
užduotį vienas ar keli grupės nariai neatlieka savo darbo dalies;
•
nesavarankiškas
individualios
užduoties atlikimas.

•
užduočių ir/ar atsiskaitymų gavimas
prieš atsiskaitymą raštu (užduotys sužinomos iš egzaminą jau laikiusių studentų ar
kitokiais būdais);
•
Papildomų priemonių (paruoštukų,
konspektų, mobiliųjų telefonų, pasiklausymo įrangų ir pan.) naudojimas egzaminų
metu, kai jomis naudotis nėra leidžiama;
•
Nusirašinėjimas ir kitokia forma iš
kito studento atsiskaitymo metu gaunama
informacija.

NEOBJEKTYVUS VERTINIMAS

FALSIFIKAVIMAS

•
dėstytojų vertinimas priklauso ne tik
nuo studento žinių, bet ir nuo asmeninių
simpatijų/antipatijų;
•
dėstytojų papirkinėjimas pinigais ar
dovanomis siekiant geresnio įvertinimo;
•
dalis studentų – sportininkai,
studentų savivaldos atstovai ar kiti žinomi
žmonės – vertinami geresniais pažymiais
dėl jų postudijinės veiklos.

•
tyrimo duomenų išgalvojimas (neatliekamas, ar nepilnai atliekamas laboratorinis
darbas, apklausa ar kitas tyrimas, o gauti
duomenys išgalvojami);
•
citatų iškraipymas ar sukūrimas siekiant pagrįsti savo idėją.

O kas nutinka, kai nusirašinėji ar būni kitaip akademiškai nesąžiningas? Atsakymas paprastas, tačiau skausmingas – dėl akademinio nesąžiningumo studentas
gali būti šalinamas iš aukštosios mokyklos ir išbraukiamas iš studentų sąrašų.
Egzamino metu sukčiaujantis studentas gali būti pašalintas iš jo, taip prarasdamas teisę vieną kartą perlaikyti egzaminą nemokamai.
Studente, prisimink – gyvenimas reikalauja ne pažymio!

STUDENTIŠKIAUSIAS PAŽYMĖJIMAS - LSP
Mesk į šalį visas nuolaidų korteles! Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) – ne
tik įrodo, jog esi studentas, bet ir teikia tau galybę nuolaidų bei lengvatų.
LSP – tai vienintelis oﬁcialus studento statusą įrodantis dokumentas, kuris
suteikia teisę naudotis Tavo aukštosios mokyklos biblioteka, inventoriumi, naudojamas laikant egzaminus, sužinant pažymius bei jungiantis prie aukštosios
mokyklos vidinės informacinės sistemos. LSP taip pat suteikia teisę naudotis
viešojo transporto lengvatomis bei įvairiomis tik studentams skirtomis nuolaidomis visoje Lietuvoje.
Kam naudoti LSP?
•
LSP prireiks naudojantis aukštosios mokyklos biblioteka, inventoriumi,
taip pat laikant egzaminus;
•
nuolatinių studijų studentai su LSP tarpmiestiniu viešuoju transportu važiuoja 50 proc. pigiau, o miestų viešuoju transportu – net 80 proc. pigiau (perkant
nuolatinį bilietą);
•
nuolatinių ir ištęstinių studijų formų studentai su LSP dalyvauja nuolaidų
programoje, kuri leidžia naudotis nuolaidomis pirkiniams, pramogoms bei įvairioms paslaugoms visoje Lietuvoje. Nuolaidų sąrašą rasite tinklapyje www.LSP.lt
LSP – visų studentų pagalbininkas tiek mokantis, tiek leidžiant laisvalaikį.
Kaip
1.
2.
3.
4.
5.

gauti LSP?
Registruokis www.LSP.lt;
Įkelk savo nuotrauką;
Skiltyje „Mano LSP“ pasirink „Užsisakyti naują LSP“;
Pasirink tau patogią atsiėmimo vietą ir laiką;
Lauk žinutės apie pagamintą LSP ir keliauk atsiimti savo pažymėjimo!

BENDRABUTIS – PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI
Matyt išsirinkus aukštąją mokyklą, ypač kitame mieste, automatiškai kyla klausimas: kur gyventi. Glausiesi po savo Alma mater sparneliu ir gyvensi studentų bendrabutyje, kapstysiesi po genealoginį šeimos medį ir ieškosi geraširdžių tetų, o gal
išbandysi ekstremalų gyvenimą nepažįstamos bobutės bute su dar dviem likimo
broliais ir kate?

Kiek kainuoja? Nuomos kaina ir mokesčių dydis priklauso nuo miesto brangu-

mo, bendrabučio kokybės ir kambario tipo. Pavyzdžiui, už mėnesį „Senoviniame –
tarybiniame“ bendrabutyje su bendrais tualetais ir virtuvėmis koridoriaus galuose
bei bendrais dušais (dažniausiai rūsyje) kas mėnesį reikės mokėti apie 30 eurų, o
„Šiuolaikiniame – renovuotame“ bendrabutyje su atskirais patogumais kiekvieno
bloko gyventojams (paprastai bloką sudaro du kambariai: dvivietis ir trivietis) gali
tekti sumokėti 100 ir daugiau eurų.

Gal galima pigiau?

Aukštosios mokyklos turi teisę suteikti mokesčių lengvatas, bendrabučiuose gyvenantiems studentams, kurių ﬁnansinė padėtis sunki.
Taip pat čia taikomos ir mokesčių lengvatos kambarių rezervacijai, jei svečiuotis
ketina giminaičiai. Jei manai, kad gali gauti šią lengvatą, kreipkis į savo aukštosios
mokyklos administraciją ar studentų atstovybę dėl tvarkos, siekiant gauti lengvatą,
patikslinimo.

Ar gausiu tik lovą? Gyvendami bendrabutyje gausite stogą virš galvos, inter-

neto ryšį, karštą vandenį, lovą ir tikriausiai porą spintelių daiktams, bei rašomąjį
stalą. Negana to, galėsite naudotis skaityklomis, sporto salėmis, valgyklomis,
skalbyklomis bei poilsio zonomis. Kai kuriuose bendrabučiuose studentai gauna
net patalynės komplektą ir lempą!

Kaip su svečiais? Bendrabučiuose galioja paslauga „Mama, atvažiuok į svečius!“ (pava-

dinimas išgalvotas, bet paslauga visiškai tikra), kurios dėka studentai gali rezervuoti svečių
kambarius savo artimųjų ir draugų viešnagėms. Pigiau nei nakvynė viešbutyje, o ir tėvai vėl
gali pasijusti studenčiokais. Kalbant apie svečius, tai atsikraustę į bendrabutį studentai turi
galimybę - pareigą susipažinti su vidaus tvarkos taisyklėmis ir įstatais, kuriuose pateikiamas
punktas, apie pašalinių asmenų (ne bendrabučio gyventojų) lankymąsi bendrabutyje. Čia
griežtai nurodytos valandos, kada nevietiniai gali įeiti į bendrabutį ir kada privalo apleisti patalpas. Tačiau kaip taisyklėse pasitaiko išimčių, taip ir bendrabučiuose atsiranda supratingų
budėtojų, kurios, jeigu nepiktnaudžiausite jų gerumu, leis Jūsų draugui dar pabūti.

O jeigu bendrabučio negavau? Jeigu norėjai gyventi bendrabutyje, tačiau mokslo

metų pradžioje kambario negavai – ne bėda. Metų eigoje kreipkis į savo universiteto
studentų reikalų tarnybą ir teiraukis laisvų vietų. O jeigu situacija priešinga: gavai vietą bendrabutyje, tačiau jauti, kad tokioje žmonių makalynėje nesugebėsi mokytis arba, kad apsilupinėjusios kambario sienos ir užsikimšusios kriauklės neleidžia ramiai užmigti – susikrauk
lagaminus ir pradėk svajonių būsto paieškas. Žinoma, nuomojamo būsto kainos, ypač
didmiesčiuose, nedžiugina, tačiau paieškojus galima rasti ir studentiškai kišenei prieinamų
variantų.

KAD VĖJAI KIŠENĖSE NEŠVILPTŲ…
Kiekvieno jauno žmogaus gyvenime išaušta momentas, kuomet jis turi pradėti gyventi
savarankiškai, svarbiausias to akcentas – ﬁnansai. Tačiau kaip taupyti ir užsidirbti žino ne
kiekvienas.

Gal pradėti dirbti?

Daugelis galvoja, kad suderinti darbą ir studijas yra rimtas
iššūkis. Tačiau anaiptol, tai didelės jaunimo dalies kasdienybė, nes darbas yra pagrindinis pajamų šaltinis, kurio dėka galime sau leisti daugiau, nei tik gyvendami iš tėvų
kišenės. Todėl nesivadovauk stereotipais ir drąsiai ženk pirmąjį žingsnį ﬁnansinės
nepriklausomybės link. Lietuvoje yra daugybė pasiūlymų dirbti nepilną darbo dieną ar tik
savaitgaliais, tiesiog reikia kantrybės ir nusiteikimo, kad tau anksčiau ar vėliau pasiseks.
Jei tai tavo pirmasis darbas, pradėk nuo paprasčiausių variantų. Darbdaviai vis dažniau
prisitaiko prie studentų poreikių ir noriai derina darbo graﬁką su studijų tvarkaraščiu. Be
to atmink, kad visada gali kreiptis į teritorinę darbo biržą ar savo universiteto karjeros
centrą, kai prireiks pagalbos ieškant darbo. Vis dėlto, kad ir kokie viliojanti būtų papildomų lėšų gavimo galimybė, nepamiršk, kad studijuojant prioritetas turėtų būti skiriamas
mokslams.

Ką pirkti?

Dažnai tik gavus atlyginimą jis sugeba labai greitai dingti. Todėl, kad atsilaikytum pagundai prisipirkti nereikalingų, tačiau vienkartinį džiaugsmą keliančių daiktų ar
išleisti pinigus nebūtinoms pramogoms, pasinaudok keliomis gudrybėmis. Visų pirma
pabandyk naudoti „vokų sistemą“, ją gali pritaikyti ne tik su grynaisiais, tačiau ir daugelyje
bankų, naudojantis asmeninio biudžeto valdymo platformomis. O viskas vyksta taip:
pasiimk kelis vokus ir gavęs atlyginimą suskirstyk kiek ir kam planuoji išleisti. Pavyzdžiui,
didžiąją dalį atsidėk mokesčiams ir nuomai apmokėti, kitą dalį skirk maistui, trečią higienos prekėms, ketvirtą pramogoms ir penktą taupymui. Tuomet leisk pinigus saikingai tik iš
tam tikro voko ir stebėk kiek išleidi. Tam geriausiai tinka čekiai, juos peržiūrėjęs mėnesio
gale, suprasi kam galbūt išleidi per daug pinigų, kur galėtum sutaupyti.

Kitas svarbus dalykas – maistas. Visada stenkis eiti į parduotuvę sotus ir laimingas bei turėk pirkinių sąrašą, nes kitu atveju, prisipirksi greitų užkandžių, kurie
nepasitarnaus nei sveikatai, nei piniginei. Sutaupysi ir gerdamas kavą iš termoso, kurią pasidarysi namuose, o ne leisdamas pinigus kavinėje. Tas pats galioja
ir patiekalams. Stenkis sugrįžti namo pavalgyti arba nešiokis su savimi vaisių,
sumuštinių, tam, kad reguliariai maitindamasis nejaustum alkio. Kalbant apie
daiktus, patarimas paprastas: visą laiką atsimink, kad geriau pirkti įspūdžius, o
ne daiktus, nes po kelerių metų tu prisiminsi ne tai kokius batelius ar sportinę
aprangą nusipirkai, o tai kur keliavai ir kaip smagiai leidai laiką su draugais.

Kaip taupyti? Kaupti pinigus yra bandęs kiekvienas, tačiau ne kiekvienam tai

pavyksta daryti tikslingai ir efektyviai. Viskas tik todėl, kad taupymo meno reikia
išmokti. Tam geriausiai gali pasitarnauti išsikeltas tikslas, kaip taupymas automobiliui ar koncerto bilietui, tačiau metant monetas į taupyklę, dažnai nepavyksta sutaupyti. Tam reikia disciplinuotos sistemos, kuri nekeltų pagundų
nugvelbti pinigus iš svajonės išsipildymui skirto biudžeto. Vienas paprasčiausių
būdų sutaupyti - atsidaryti taupomąjį indėlį banke, kuriame nustatyta suma,
galutinė taupymo data, nuskaičiuojama nuo tavo banko sąskaitos, kas mėnesį
ar kas savaitę. Galima ir taupyti, kas savaitę, į taupyklę metant sumą lygią
savaitės skaičiui. Tarkime, jei pradėsime nuo sausio 1, tuomet tą dieną įmesime
už pirmąją savaitę eurą, sekančią savaitę du, toliau tris ir t.t. Atminkite, kad ir kur
kaupsite pinigus: stiklainyje, molinėje kiaulėje ar banko sąskaitoje, net atėjus
juodžiausiai akimirkai, stenkitės nešvaistyti pinigų, kurie skirti kitiems tikslams.

Kai atitrūksti nuo tėvų...

Svarbu paminėti, kad nors tėvai turi būti pagrindinis ramstis gyvenime, kai
įžengsi į suaugusiųjų gyvenimą ir jame ištiks nesėkmė, neskubėk šluostytis ašarų į mamos sijoną ir prašyti tėčio
papildyti piniginę. Visada pasistenk pirma rasti būdą kaip užsidirbti ar grąžinti skolą pats. Tai išugdys pasitikėjimą savimi. Žinoma, pradžioje gali priimti tėvų pagalbą, tačiau stebėk ar darai tai saikingai ir kai situacija
pasidaro tikrai kebli, geriau pasisiūlyk pasiskolinti iš tėvų arba atlyginki savo darbu.

Kam reikia gerai mokytis? Jei patekai į valstybės ﬁnansuojamą vietą, dabar gali lengviau atsipūsti, nes

kasmet nereikės palikti triženklių sumų už mokslą. Tačiau, jei šį kartą ne taip pasisekė, kelti panikos irgi neverta,
nes tik nuo tavęs priklauso kaip viskas klostysis toliau. Didelė našta nuo tavo pečių gali nukristi, jei stengsies
pakliūti į geriausiai besimokančių, tarp savo kursiokų, sąrašą. Tokiu atveju, tau nebereikės mokėti už studijas
ir galbūt net galėsi tikėtis stipendijos, todėl nepražiopsok progos tapti geresniu, sutaupyti ir gauti antrą šansą.
Visi šie patarimai, tik ir liks įspaudas popieriaus lape, jei neeksperimentuosi jais. Prieš naudojantis jais atmink
– kuo anksčiau stengsies išmokti pinigų valdymo meno, tuo greičiau galėsi džiaugtis tuo apie ką visada svajojai
– laisve. Tegul šie mokslo metai ir tampa atspirties tašku į ﬁnansinę laisvę.

KAS TAS „VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS“?
Valstybinis studijų fondas yra valstybės biudžetinė įstaiga, administruojanti ﬁnansinę paramą studentams. Fondo misija − valstybės studijų politikos įgyvendinimas, užtikrinant aukštojo mokslo prieinamumą, kokybę ir skaidrų ﬁnansinės paramos studentams administravimą, pagrįstą šiuolaikiškomis
technologijomis, elektroninėmis viešosiomis paslaugomis.
Įgyvendindamas savo misiją, Valstybinis studijų fondas administruoja:
•
valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas studentams;
•
studijų ir socialines stipendijas;
•
valstybės lėšų gražinimą, kai valstybės ﬁnansuojamose studijų vietose studijavę asmenys,
pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą;
•
per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos kompensavimą daliai valstybės
neﬁnansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus metus
(ištęstinių studijų atveju - pusę studijų programos) ir likusius studijų metus baigusių asmenų;
•
valstybės paramos skyrimą išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių
studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose;
•
sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims;
•
lėšų, skirtų asmens tikslinio ﬁnansavimo studijoms, grąžinimą į valstybės biudžetą;
•
Švietimo ir mokslo ministro pavedimu įgyvendina kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.
Tad, jei tau trūksta informacijos apie paskolas, stipendijas, už studijos sumokėtos kainos kompensavimą ir pan., kreipkis į Valstybinį studijų fondą.
Daugiau informacijos apie tai, gali rasti: www.vsf.lt

STUDIJŲ MAINAI
Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos
nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti „Erasmus+“ bei „Mokymosi visą
gyvenimą“ programas ir kitas Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ﬁnansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje.
ŠMPF veikla:
•
administruoja daugiau nei 50 įvairiausių veiklų, kurios aktualios tiek moksleiviams, tiek senjorams, tiek darželiams ar mokykloms, tiek aukštojo mokslo ar kitoms
su švietimu susijusioms institucijoms;
•
ŠMPF teikiamomis galimybėmis gali pasinaudoti ir įvairios asociacijos, verslo
ar nevyriausybinės organizacijos, kitos struktūros, siekiančios tobulinti savo veiklos
sritį ar kelti darbuotojų kvaliﬁkaciją.
•
Šalia didžiosios ES programos „Erasmus+“, ŠMPF administruoja ir kitas švietimo programas ar iniciatyvas. Viena iš tokių – Šiaurės ministrų tarybos ﬁnansuojama
„Nordplus“ programa.
Nori sužinoti daugiau apie mainus užsienyje? Užeik: www.smpf.lt

KAIP NEPASIKLYSTI MIESTO DŽIUNGLĖSE?
Rudenį didmiesčiuose pasipila daugybė pirmakursių, atvykusių mokytis iš kitur. Jie susiduria su
nepažįstama aplinka, nežinomomis vietomis, naujomis gatvėmis, kur iš pradžių sunku orientuotis,
nepaklysti ar surasti reikiamą objektą. Į pagalbą galima pasitelkti naujausias technologijas. Yra įvairiausių programėlių išmaniajam telefonui, kurios padės rasti tinkamą viešąjį transportą ir maršrutą:
•
,,Busai Vilnius“, ,, Busai Kaunas“, ,,Busai Klaipėda“ — galite atsisiųsti programėlę pagal jums
tinkamą miestą. Jos patogios, nes nereikalinga interneto prieiga. Programėlėse rasite ne tik viešojo
transporto tvarkaraščius, bet ir artimiausią išvykimo laiką, žemėlapius su visomis maršrutų trasomis ir
stotelėmis. Galėsite išsisaugoti mėgstamiausių maršrutų ir stotelių sąrašą. Programėlės trūkumas, kad
pasikeitę transporto graﬁkai atnaujinami ne iš karto, tad gali atsirasti nesutapimų. Taip pat nerodoma,
kiek laiko truks jūsų kelionė, jei bijote kažkur pavėluoti.
•
,,TRAFI“ yra tiksli programėlė, nes nurodo atitinkamus graﬁkų laikus ir praneša apie susidariusius kamščius. Taip gali taupyti laiką, nes bus parenkamas kitas maršrutas. Ji skiriasi nuo kitų
programėlių, tuo kad vartotojai patys praneša apie susidariusias spūstis ar avarijas. Tad naujienos
pranešamos gyvai ir greitai. Informuojama ne tik apie Lietuvos, bet ir kitus pasaulio miestus. Šiai
programėlei reikalingas interneto ryšys.
•
,,Moovit“ programėlėje telpa 750 tarptautinių miestų viešojo transporto informacija. Ji patogi
tuo, kad tvarkaraščiai dažnai atnaujinami, tad visada tiksliai žinosite, kada jūsų autobusas atvyks. Ši
programėlė seka jūsų kelionę ir pateikia nuorodas, kokia bus stotelė, kur išlipsite, kiek eisite iki reikiamos vietos. Galima išsisaugoti mėgstamiausius maršrutus, kad kitą kartą galėtumėte juos rasti lengvai.
Programėlei reikalinga internetinė prieiga.
•
,,Avenue“ programėlėje rasite Lietuvos ir jos kaimyninių šalių viešojo transporto tvarkaraščius.
Jai nereikalingas internetas. Programėlė rodo transporto priemones, jų maršrutus, stoteles. Galėsite
išsirinkti tiksliausią ir geriausią maršrutą.
•
,,Transit“ programėlė patogi tuo, kad galima rasti daugybės miestų transporto graﬁkus. Ji rodo
ne tik Lietuvos ir Europos, bet ir kitų žemynų miestus. Tad ja pasinaudoti galėsite ir būdami svetur.

KAI STINGA MOTYVACIJOS
Amžinas klausimas – kaip neprarasti motyvacijos mokytis – daugeliui iš mūsų neduoda
ramybės mokslo metų metu. Kiekvieno semestro pradžia dažniausiai būna labai viltinga ir
šviesi, ypač pirmakursiams, kuriems bene viskas yra nauja, netikėta, tačiau visai kitaip
susiklosto semestro pabaiga, ištrinanti veide net ir plačiausias šypsenas ir viską sustatanti į „savas vietas“. Studijos gali varginti ir sukelti daug streso, kurio stengėmės išvengti
užsiimdami tam tikromis, laiką „ryjančiomis“ veiklomis, tačiau tinkamu metu surasta motyvacija padeda atsikratyti bet kokių atidėliojimų, didina susitelkimą į mums būtinus dalykus
ir leidžia daug lengviau pasiekti norimų mokymosi rezultatų.

Žinokite, ko siekiate! Jeigu baigėte vidurinę mokyklą ir nusprendėte toliau tęsti savo

mokslus, vadinasi į savo ateitį žiūrite pakankamai rimtai. Todėl labai svarbu nusibrėžti savo
gyvenimo tikslus ar uždavinius ir juos sau įvardyti. Jie gali būti dvejopi – ilgalaikiai arba
trumpalaikiai. Lengviausia pradėti nuo trumpalaikių, tokių kaip artėjančio koliokviumo/egzamino išlaikymas. Sugalvoti sau ilgalaikius uždavinius yra kiek sunkiau, tačiau taip pat
labai naudinga. Pavyzdžiui, užsibrėžti tikslą kitame semestre gauti stipendiją ar pramokti
ispanų kalbą. Visos šios užduotys, kurias tik sau iškelsite, taps puikiausiais motyvacijos
šaltiniais, priversiančiais jus daryti tai, ko tik prireiks jų įgyvendinimui.

Atsikratykite trukdžių.

Kai pagaliau tam pasiryšite, pasistenkite, kad niekas jūsų
netrukdytų. Jeigu mokymuisi nereiks kompiuterio, geriau jį išjunkite. Lygiai tą patį padarykite ir su savo mobiliuoju telefonu – praneškite kam reikia, kad esate užsiėmę, ir palikite jį
ramybėje. Pasirūpinkite, kad nejaustumėte alkio, turėkite prie savęs sveikų, skrandžio
neapkraunančių užkandžių ir vandens. Suprantama, kad mes mieliau žiūrėtume 56-ą
savo mėgstamo serialo epizodą ar leistume laiką draugų apsuptyje, negu imtume į rankas
perskaityti privalomą knygą. Visgi niekas už mus to nepadarys, todėl privalome prisiversti
pradėti mokytis patys, kad ir kaip mažai turėtume tam motyvacijos. Žinoma, nereikia persistengti. Trijų valandų didelės apimties informacijos „krovimas“ į galvą be jokių pertraukų
tik išvargins ir, vargu, ar atneš norimą rezultatą.

Tačiau 10–15 minučių produktyvus mokymasis kasdien pamažu taps naudingu įpročiu, kuris pakeis ilgas bemieges
naktis prieš atsiskaitymus.

Susikurkite paskatų ir baudų sistemą. Kiekvieną kartą, pasiekę savo užsibrėžtą tikslą, atitinkamai save apdo-

vanokite. Tai taps puikia skatinamąja priemone kitiems uždaviniams įgyvendinti. Kai žinosite, kad puikiai išlaikius
egzaminą, leisite sau nueiti su draugais į kiną, o gavus ilgai lauktą stipendiją – išvykti į kelionę atostogų, jūsų dedamos
pastangos bus akivaizdžios ir vaisingos. Sugalvokite ir „antipaskatas“, kuomet ko nors neįvykdžius, save vienaip ar
kitaip „nubausite“, pavyzdžiui, visą savaitę nesinaudosite liftu, nors gyvenate viršutiniame daugiabučio aukšte, ar
atsisakysite eiti į vakarėlį. Svarbiausia, kad visa ši jūsų susikurta individuali sistema nebūtų iškreipta ir skatintų siekti
pačių aukščiausių tikslų.

Raskite tinkamą požiūrį. Visgi tai, kiek motyvacijos galite pasisemti, priklauso ir nuo jūsų požiūrio į mokymąsi.

Jeigu nežinote, kodėl verta gilintis į vieną ar kitą sritį, nesuprantate, kuo ji gali būti naudinga, nesate tikras ar tikra, kad
esate „savo rogėse“, jūs visiškai numalšinsite bet kokią mokytis skatinančią jėgą. Tad stenkitės visada įžvelgti kuo
pozityvesnę pusę ir susidomėti jums būtina veikla. Bestudijuodami sutiksite pačių įvairiausių dėstytojų ir ne visi iš jų
sugebės patraukti studentų dėmesį. Ne visada mokysitės tik pačių įdomiausių ir suprantamiausių dalykų. Todėl pabandykite sau atsakyti į klausimą, kodėl pasirinkote studijuoti vieną ar kitą dalyką, kokį save įsivaizduokite ateityje, ir ko
reikia, kad galiausiai ši jūsų vizija virstų realybe. Kai ko nors labai norėsite, pasiekti tai nebus taip jau sunku.

STUDIJUOTI AR STUDENTAUTI?
Studijuoti ir studentauti – du suderinami, o gal ir neatsiejami dalykai. Dėl ko svarbu studijuoti – akivaizdu ir visiems
suprantama. Tačiau ar tik studijų metu įgytų žinių pakanka sėkmingos karjeros siekimui? Studentavimas – neatsiejama
kelio į gerus rezultatus dalis.
Ne retas įsivaizduoja, kad studentavimas – naktiniai šėliojimai, nesibaigiantys vakarėliai ir netikėtų pažinčių užmezgimas.
Tačiau, tai tik vienas iš studentavimo būdų. Produktyvesnis studentavimo būdas – įsitraukimas į įvairias studentiškų
organizacijų veiklas, kurių kiekvienoje aukštojoje mokykloje gali surasti daugybę. Tokios savanoriškos veiklos – neįkainojama patirtis, kuri ateityje gali stipriai tau pasitarnauti.
Visų pirma, ten gali užmegzti naudingas ir visam gyvenimui išliekančias pažintis. Dažniausiai į studentiškose organizacijose veikia dideles ambicijas turintys žmonės, kurie siekia save realizuoti. Į studentiškų organizacijų veiklas įsitraukia
daugybė skirtingų žmonių, tai reiškia, kad savo bendraminčių ten tikrai atrasi! Kiekviena užmegzta pažintis ne tik garantuoja smagų laiko praleidimą, tačiau ir plečia kontaktų ratą, kuris gali stipriai pasitarnauti ateityje. Galbūt kada nors
prireiks pagalbos iš tam tikros srities specialisto, norėsi pasiūlyti bendrą projektą ar ieškosi darbo – tereiks tik atidžiai
peržvelgti savo kontaktų sąrašą, kuriame neabejotinai rasi tai, kas gali pagelbėti.
Antra, savanoriška veikla padeda realizuoti save. Įsitraukęs į organizacijos veiklą tu nuolat galėsi tobulėti ir kasdien atlikti
praktiką, kuri atvers tau dar didesnes galimybes. Tai papildoma galimybė kiekvieną dieną daryti tai, ką geriausiai moki ir
labiausiai mėgsti.
Trečia, tai galimybė atrasti visiškai kitokį save. Atėjęs į veikiančias organizacijas studentas pamato, kad apsistoti ties
viena veikla ar pomėgiu nereikėtų ir stengiasi išnaudoti kiekvieną pasitaikiusią galimybė, nebijoti išeiti iš savo komforto
zonos, plėsti savo akiratį.
Ketvirta, po paskaitinės veiklos ne tik puiki galimybė ugdyti save, kaip asmenybę, bet ir smagiai praleisti laiką. O argi ne
tai ir yra žodžio „studentavimas“ reikšmė?
Reziume: tiek studijavimą, tiek studentavimą pasistenk suderinti, nes rezultatas gali būti visiškai netikėtas ir stebinantis.
Kam rinktis tarp dviejų, kai gali turėti abu? Sėkmingos studijos ir pasiekti tikslai ateityje priklauso tik nuo mūsų pačių, o
norint būti kažkam reikalingu turi mokėti suderinti kartais iš pirmo žvilgsnio nesuderinamus dalykus.
Būk įvairiapusiškas!

PIRMAKURSIO ŽODYNAS
Koliokviumas – studentų žinių patikrinimas – atsiskaitomasis darbas universitete;
Kolis – žodžio koliokviumas trumpinys;
Dekanas – fakulteto vadovas.
Kuratorius – vyresnio kurso studentas, kuris globoja, rūpinasi ir padeda pirmakursiams integruotis į aukštosios

mokyklos bei studentų gyvenimą.

Kirvis – dėstytojas, kuris itin giežtai vertina studentus;
Fuksas – naujokas; pirmakursis studentas.
Sesija – egzaminų laikotarpis trunkantis apie mėnesį ir vykstantis kiekvieno semestro pabaigoje;
Barakas – studentų namai; bendrabutis;
Studentų atstovybė – tai studentų savanoriška, ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra

atstovauti studentams;

Paskaita – užsiėmimas, kai dėstytojas skaito teoriją. Dažniausiai vyksta didelėje auditorijoje, viso kurso studentams.
Seminarai – pratybos; užsiėmimai, kai atliekamos praktinės užduotys;
Mantija – platus, ilgas apsiaustas, kurį studentai rengiasi, per diplomų teikimą;
Cementas – pirmakursių susipažinimo renginys;
Betonas – antro kurso studentų renginys.

