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Nr. SR-284

Lietuvos studentų sąjunga griežtai nepritaria siūlomam Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo projektui Nr. SR-284.
Nutarimas grindžiamas tuo, kad didelė dalis abiturientų renkasi studijas neatsakingai,
o norma taikanti išimtį pirmajam studijų pusmečiui juos skatina keisti studijų programą ir taip yra
neefektyviai panaudojamos LR biudžeto lėšos.
Lietuvos studentų sąjungai yra žinomas faktas apie studentus nutraukiančius studijas
pirmo semestro metu. Teiginys, jog visi studentai nutraukiantys studijas taip elgiasi dėl to, jog
neatsakingai jas pasirinko yra nepagrįstas ir neatitinkantis tikrovės.
Turime suprasti, jog šis nutarimas reglamentuoja geriausių abiturientų, kurie savo
egzaminų rezultatais nusipelnė valstybės finansuojamo krepšelio, galimybes keisti studijų programą
per pirmąjį studijų semestrą. Studentų pasinaudojusių šia galimybe skaičius rodo tai, jog Lietuvos
švietimo sistemoje egzistuoja ne viena problema vedantį gerai besimokiusį abiturientą prie
pasirinkimo, kuris jau po pusės metų studijų nebetenkins.
Pirmoji problema, su kuria susiduria abiturientai, yra patikimos, nešališkos ir į studijų
kokybę orientuotos informacijos trūkumas. Lietuvos aukštosios mokyklos vis daugiau laiko,
žmonių ir finansinių išteklių skiria studijų programų rinkodarai ir taip didina informacijos srautą,
kuris pasiekia abiturientą. Tačiau šiame sraute pasigendama informacijos apie studijų kokybę ir
tikrąjį studijų programų turinį. Verta paminėti ir tai, kad aukštosios mokyklos vis dar nėra tinkamai
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atskaitingos visuomenei ir neviešina vidinės studijų kokybės rezultatų, kurie dažnai yra
pagrįsti jau studijuojančių asmenų patirtimi.
Rinkodaros tendencijos akivaizdžios ir studijų programų pavadinimų keitimuose,
kurie neretais atvejais vyksta nekeičiant pačios studijų programos ar tik kosmetiškai ją patobulinant.
Pasitaiko atvejų, kai studijų programos pavadinimas ir turinys stipriai prasilenkia. Šį faktą dažnai
patvirtina Studijų kokybės vertinimo centro pasitelkiami ekspertai, tačiau abiturientams
neturintiems pakankamai žinių ir supratimo apie aukštojo mokslo sistemą tai identifikuoti yra
sunku.
Antroji esminė problema yra minėtų žinių ir gebėjimų, tinkamai išsirinkti kokybišką ir
poreikius atitinkančią studijų programą, trūkumas. Lietuvos mokyklose profesinio orientavimo
sistema yra neišvystyta ir nesuteikia abiturientams pakankamai informacijos, kuri padėtų išsirinkti
studijų programą. Profesinis orientavimas turėtų padėti abiturientams tinkamai priimti svarbius
sprendimus dėl savo ateities, tačiau šiuo metu šis tikslas nėra pasiekiamas.
Pakeitus nutarimą pagal ministerijos siūlomą projektą, visa atsakomybė būtų
perkeliama tik studentams, tai sukeltu kitus neigiamus padarinius: baimę mesti netenkinančią
studijų programą ir rinktis geresnę, dėl to, jog reikės gražinti pinigus. Šiuo sprendimu galime kas
metus įkalinti po tūkstantį abiturientų programose, kurias jie suprato esant netinkamomis ar ne
jiems skirtoms.
Lietuvos studentų sąjunga pasisako griežtai prieš sprendimą, kuris gali turėti didelę
neigiamą įtaką abiturientams, kurie nepasirinko tinkamos studijų programos iš pirmojo karto.
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