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ĮVADAS
Praėjusiais metais minėjome 25-ąjį Studentų sąjungos įkūrimo jubiliejų – žvelgėme ketvirtį
amžiaus atgal, prisimindami svarbiausius organizaciją lydėjusius žmones ir mus pakeitusius
įvykius, ir kartu sėmėmės jėgų ir ryžto ateityje kilsiančių iššūkių įveikimui. 2016 m. atnešė
ir pasikeitimus politinėje valdžioje, kurie sudarė prielaidas tikėjimui, jog Lietuvos aukštasis
mokslas gali žengti į priekį ir atliepti studentų, akademinės bendruomenės ir visos
visuomenės lūkesčius. Praėję metai Lietuvos studentų sąjungai buvo kupini naujų patirčių,
darbų ir reikšmingų įvykių. Vienį jų artino mus prie tikslo kurti mūsų Studentų sąjungą, kiti
tiesė kelius tikslo link.
Kasdien atstovaudami studentams ministerijose, komitetuose, darbo grupėse, posėdžiuose,
konferencijose, tarptautiniuose renginiuose, televizijos ir radijo laidose, bendraudami su
verslo, politikos, akademinės bendruomenės atstovais stengiamės pirmiausia įsiklausyti į
pačių studentų nuomonę, o savo veiklos pagrindu laikėme studento poreik ius ir balsą.
Galime pasidžiaugti, jog praėjusiais metais buvo priimta nauja Mokslo ir studijų įstatymo
redakcija, kurioje atgulė ne vienas Studentų sąjungos siūlymas. Žinoma, liko ir nepasiektų
tikslų, tačiau jie tik brėžia rėmus tolimesniam organizacijos judėjimui geresn io studentiško
rytojaus link.
Dabar mes stovime ant permainų slenksčio. Tiek organizacijos viduje, tiek išorėje. Lietuvos
studentų sąjungos Konferencijoje bus renkamas naujas organizacijos vadovas, nauja
komanda, kuri pakeis keturis metus organizacijoje dirbusią biuro komandą. Pasikeitusi
politinė valdžia žada dideles permainas aukštojo mokslo politikoje: kasdien vis aktyviau
diskutuojama apie aukštųjų mokyklų tinklo pertvarką ir atrodo, pagaliau, pasigirsta kalbos
apie nemokamą aukštąjį mokslą. Šių pokyčių kontekste naujai Lietuvos studentų sąjungos
kartai norisi palinkėti jaunatviško maksimalizmo, kompetencijos ir ryžto kasdien dirbti
studentų labui. Taip pat norisi ir priminti, jog Studentų sąjunga visuomet turi išlikti budri ir
kritiška, organizacija, kuri tikisi geriausio, tačiau yra pasiruošusi blogiausiam.
Šiandien prisimenama praėjusiais metais Studentų sąjungos nuveiktus darbus ir dalinamės
su jumis metine organizacijos veiklos ataskaita. Vadovaujantis Lietuvos studentų sąjungos
Įstatais, ataskaita yra parengta pagal Lietuvos studentų sąjungos veiklos planą ir
suskirstyta į penkias dalis. Ataskaitą pradėsime trumpai apžvelgiami organizacijos atstovų,
valdymo, priežiūros ir administravimo organų veiklą. Antrojoje dalyje pateikiamos veiklos
siekiant studentų padėties gerinimo. Trečioji dalis yra skirta organizacijos stiprinimui,
ketvirtoji Studentų sąjungos teikiamų paslaugų apžvelgimui. Paskutinėje ataskaitos dalyje
rasite informaciją apie tikslus, kurių organizacijai pasiekti nepavyko, bei vis dar vykstančius
procesus.
Praėję metai mums buvo aktyvūs, intensyvūs, permainingi. Ir, vis dėlto, jie atnešė mums
patirtį, stiprybę ir galimybę teigti, jog mes esame Lietuvos studentų sąjunga!
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APŽVALGA: 2016-2017 M. LIETUVOS STUDENTŲ
SĄJUNGOJE
Šiame Lietuvos studentų sąjungos metinės ataskaitos skyriuje pateikiama informacija apie
Lietuvos studentų sąjungos nares – studentų savivaldas, organizacijos valdymo bei
priežiūros organus, jų sudėtį bei pagrindines vykdytas veiklas. Taip pat šiame skyriuje
pateikiama Lietuvos studentų sąjungos atstovų įvairiose komisijose, institucijose, darbo
grupėse ir kt. veiklos apžvalga.

STUDENTŲ ATSTOVAI
Šioje ataskaitos dalyje pateikiama informacija apie Lietuvos studentų sąjungos atstovus
įvairiose institucijose, komisijose, darbo grupėse.
Nacionaliniame lygmenyje
Lietuvos studentų sąjungos atstovai atstovaujantys nacionaliniu lygmeniu:
Nr.

Institucija/komisija/darbo grupė ar kt.

1.

Bolonijos proceso ekspertų grupė (Andrius Zalitis)

2.

Finansų ministerijos tarpinstitucinė komisija, nagrinėjanti paraiškas skirtas
valstybės tiksliniam finansavimui skirti (Andrius Zalitis)

3.

Lietuvos darbo biržos Jaunimo metodinė taryba (Andrius Zalitis)

4.

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (Paulius Baltokas, Andrius Zalitis)

5.

Lietuvos nacionalinė Bolonijos proceso stebėsenos darbo grupė (Lithuanian BFUG)
(Paulius Baltokas)

6.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos Petro Vileišio nominacijų komitetas (Paulius
Baltokas)

7.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos patariamojo komiteto nariai
(Augustina Palionytė)

8.

Finansų ministerijos horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grupė
(Paulius Baltokas)

9.

Finansų ministerijos Kredito įstaigų teiksiančių valstybės remiamas paskolas
studentams atrankos komisija (Andrius Zalitis)

10.

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija (Paulius Baltokas)
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11.

Lietuvos Švietimo taryba (Paulius Baltokas)

12.

Lietuvos universitetų rektorių konferencija (Paulius Baltokas, Andrius Zalitis)

13.

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas (Paulius Baltokas)

14.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo grupė regioninei jaunimo politikos
stiprinimo programai parengti (Paulius Baltokas)

15.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo garantijų įgyvendinimo komi sija
(Paulius Baltokas)

16.

Studijų kokybės vertinimo centro studijų programų apeliacinė komisija ( Indrė
Šareikaitė)

17.

Studijų kokybės vertinimo centro Studijų vertinimo komisija (Andrius Zalitis)

18.

Studijų kokybės vertinimo centro Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija (Monika
Simaškaitė)

19.

Studijų kokybės vertinimo centro Taryba (Paulius Baltokas)

20.

Švietimo ir mokslo ministerijos aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo ir akreditavimo
tvarkos aprašo atnaujinimo darbo grupė (Paulius Baltokas)

21.

Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupė dėl norminių studijų kainų peržiūrėjimo
(Andrius Zalitis ir Paulius Baltokas)

22.

Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupė LR Mokslo ir studijų įstatymo pataisų
projektui parengti (Paulius Baltokas)

23.

Švietimo ir mokslo ministerijos geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų
eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo projekto parengimo darbo grupė
(Paulius Baltokas)

24.

Švietimo ir mokslo ministerijos išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju
mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo
programas, pripažinimo apeliacinė komisija (Andrius Zalitis)

25.

Švietimo ir mokslo ministerijos Nacionalinis studijų programos valdymo komitetas
(Paulius Baltokas)

26.

Švietimo ir mokslo ministerijos studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo
tvarkos aprašo naujos redakcijos parengimo darbo grupė (Andrius Zalitis)
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27.

Švietimo ir mokslo ministerijos tarpinstitucinė
paraiškoms vertinti (Paulius Baltokas)

komisija

aukštųjų

mokyklų

28.

Švietimo ir mokslo ministerijos Tarptautinių studijų komisija (Gabrielė Gendvilaitė)

29.

Švietimo ir mokslo ministerijos valdymo grupė dėl studijų krypčių aprašų rengimo
(Paulius Baltokas)

30.

Valstybinio studijų fondo paskolų komisija (Miglė Naurburaitytė)

31.

Valstybinio studijų fondo valdyba (Paulius Baltokas)

32.

Valstybinio studijų fondo Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių
vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklo se skyrimo ir
atsikaitymo už skirtas lėšas komisija (Justinas Petkus)

33.

Žinių ekonomikos forumas (Paulius Baltokas)

Tarptautiniame lygmenyje
Lietuvos studentų sąjungos atstovai atstovaujantys tarptautiniu lygmeniu:
Nr.

Institucija/komisija/darbo grupė ar kt.

1.

ESU darbo grupė „ESU QA Experts Pool“ (Dionis Martsinkevichus)

2.

Europos studentų sąjungos Baltarusijos darbo grupė (ESU Belarus Working Group)
(Maksimas Milta)

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS NARIAI
Lietuvos studentų sąjungos narės yra Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų
savivaldos. Lietuvos studentų sąjunga vienija 31 studentų savivaldą: 18-ą Tikrojo nario
statusą turinčių organizacijų ir 13 studentų savivaldų Lietuvos studentų sąjungos veikloje
dalyvaujančių Narių stebėtojų teisėmis. Studentų sąjunga jungia dvylika Vilniaus, dvylika
Kauno ir septynias Klaipėdos regionų aukštųjų mokyklų studentų atstovybes bei sąjungas.
Iki 2016 m. rugsėjo mėnesio Lietuvos studentų sąjungai Nario stebėtojo teisėmis priklausė
Žemaitijos kolegijos studentų atstovybė, vis dėlto 2016 m. uždarius Žemaitijos kolegiją ir
įsteigus Klaipėdos valstybinės kolegijos Rietavo studijų centrą Žemaitijos kolegijos
studentų atstovybė, atsižvelgiant į Lietuvos studentų sąjungos Įstatų 3.3. punktą, neteko
Lietuvos studentų sąjungos nario statuso.
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Nr.

Studentų savivalda

Statusas

1.

Aleksandro Stulginskio universiteto Studentų atstovybė (ASU SA)

tikrasis narys

2.

Alytaus kolegijos Studentų atstovybė (AK SA)

tikrasis narys

3.

Europos humanitarinių mokslų universiteto Studentų atstovybė
tikrasis narys
(EHU SA)

4.

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Studentų atstovybė (ISM
SA)

tikrasis narys

5.

Kauno kolegijos Studentų atstovybė (KK SA)

tikrasis narys

6.

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė (KTU SA)

tikrasis narys

7.

Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga (KUSS)

tikrasis narys

8.

Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA)

tikrasis narys

9.

Kolpingo kolegijos Studentų atstovybė (KOK SA)

tikrasis narys

10.

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Studentų atstovybė
tikrasis narys
(LAJM SA)

11. Lietuvos edukologijos universiteto Studentų atstovybė (LEU SA)

tikrasis narys

12. Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybė (LSU SA)

tikrasis narys

13.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybė (LSMU
tikrasis narys
SA)

14. Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė (MRUSA)

tikrasis narys

15. Šiaulių universiteto Studentų atstovybė (ŠUSA)

tikrasis narys

16. Vilniaus kolegijos Studentų atstovybė (VIKO SA)

tikrasis narys

17.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Studentų atstovybė
(VTDK SA)

18. Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (VDU SA)
19.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų
Studentų atstovybė (LKA SA)

tikrasis narys
tikrasis narys
narys
stebėtojas
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20.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Studentų atstovybė
(KMAIK SA)

21. Kauno technikos kolegijos Studentų atstovybė (KTK SA)

22.

narys
stebėtojas

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Studentų atstovybė (KSU narys
SA)
stebėtojas

23. LCC Tarptautinio universiteto Studentų atstovybė (LCC SA)

24.

narys
stebėtojas

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studentų atstovybė (LMTA
SA)

narys
stebėtojas
narys
stebėtojas

25. Marijampolės kolegijos Studentų atstovybė (MK SA)

narys
stebėtojas

26. Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (ŠVK SA)

narys
stebėtojas

27. Šv. Ignaco Lojolos kolegijos Studentų atstovybė (ILK SA)

narys
stebėtojas

28.

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Studentų narys
atstovybė (TTVAM SA)
stebėtojas

29. Utenos kolegijos Studentų atstovybė (UK SA)

30.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė
(VGTU SA)

31. Vilniaus verslo kolegijos Studentų atstovybė (VVK SA)

narys
stebėtojas
narys
stebėtojas
narys
stebėtojas

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS TARYBA
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos studentų sąjungos Tarybos nariai rinkosi į keturis Tarybos
posėdžius, dalyvavo seminaruose ir mokymuose, siekdami kelti kompetencijas ir efektyviai
atstovauti studentų interesams.

Tarybos sudėtis
Lietuvos studentų sąjungos Tarybos sudėtis ataskaitiniu laikotarpiu:
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Studentų
savivalda
AK SA

ASU SA

EHU SA

ISM SA

Atstovai Studentų sąjungos Taryboje
Greta Rauličkytė (iki 2016 m. spalio 6 d.)
Ingrida Aleksevičiūtė (nuo 2016 m. spalio 6 d.)
Vytenis Natanas (iki 2016 m. lapkričio 10 d.)
Milgintė Bereikaitė (nuo 2016 m. lapkričio 10 d.)
Dzianis Kutchinski (iki 2016 m. lapkričio 19 d.)
Anna Filistovich (nuo 2016 m. lapkričio 19 d.)
Gabrielė Motiejūnaitė (iki 2016 m. gruodžio 1 d.)
Uršulė Sadauskaitė (nuo 2016 m. gruodžio 1 d.)
Justina Jakubavičiūtė (iki 2016 m. gegužės 13 d.)

KK SA

Kristina Karinauskaitė (2016 m. gegužės 13 d. - 2016 m. lapkričio 22 d.)
Izabelė Rainytė l.e.p. (nuo 2016 m. lapkričio 22 d.)
Sonata Venskutė (iki 2016 gegužės 12 d.)

KOK SA

Gintarė Kručaitė (2016 m. gegužės 12 d. - 2016 m. rugsėjo 3 d.)
Viktorija Matiušovaitė l.e.p. (2016 m. rugsėjo 3 d. - 2017 m. vasario 15 d.)
Laura Petrauskaitė (nuo 2017 m. vasario 15 d.)

KTU SA

Tautvydas Šimanauskas

KUSS

Indrė Čedavičiūtė

KVK SA

Kasparas Nacius
Deimantė Pabrėžaitė (iki 2016 m. balandžio 14 d.)

LAJM SA

Gabija Dambrauskaitė (2016 m. balandžio 14 d. - 2016 m. lapkričio 21 d.)
Deimantė Pabrėžaitė l.e.p. (nuo 2016 m. lapkričio 21 d.)

LEU SA

LSMU SA

Karolina Bakanauskaitė (iki 2016 m. lapkričio 10 d.)
Greta Mažul (nuo 2016 m. lapkričio 10 d.)
Laurynas Jarukas (iki 2016 m. gruodžio 8 d.)
Erika Segalytė (nuo 2016 m. gruodžio 8 d.)
10

LSU SA
MRUSA
ŠUSA
VDU SA
VIKO SA

Tautvydas Pleita (iki 2016 m. rugsėjo 30 d.)
Akvilė Katkovaitė (nuo 2016 m. rugsėjo 30 d.)
Vladas Pūtys
Margarita Vagdarytė (iki 2016 m. birželio 2 d.)
Roberta Stonkutė (nuo 2016 m. birželio 2 d.)
Eigirdas Sarkanas
Renata Lapėnienė (iki 2016 m. balandžio 14 d.)
Indrė Šareikaitė (nuo 2016 balandžio 14 d.)
Inesa Bičkovaitė (iki 2016 m. spalio 27 d.)

VTDK SA

Mindaugas Varanauskas (2016 m. spalio 27 d. - 2016 m. gruodžio 2 d.)
Linas Celencevičius l.e.p. (2016 gruodžio 2 d. - 2016 gruodžio 20 d.)
Deimantė Frolovaitė (nuo 2016 m. gruodžio 20 d.)

Taip pat į Lietuvos studentų sąjungos Tarybos sudėtį pagal užimamas pareigas įeina
Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas.

Tarybos posėdžių apžvalga
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo surengti keturi Tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi
svarbiausi Studentų sąjungos klausimai, tvirtinamos pozicijos, veiklos planai ir kt.
2016 m. birželio 5 d. Raudonėje vykusiame Tarybos posėdyje nuspręsta rengti neeilinę
Lietuvos studentų sąjungos ataskaitos teikimo konferenciją, kurioje būtų keičiami Lietuvos
studentų sąjungos Įstatai bei Reglamentas, tai įtvirtinant organizacijos pozicijų formavimo
sistemą. Tarybos posėdžio metu patvirtinta pozicija dėl aukštojo mokslo kokybės gerinimo
ir aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos plano (kurį rengė Švietimo ir mokslo ministerija),
numatant tinklo pertvarkos tikslas turėtų būti studijų kokybės gerinimas, taip pat pozicijoje
teigiama, jog priėmimas į aukštąsias mokyklas turėtų būti labiau individualizuotas,
apimantis asmeninę motyvaciją bei neformaliu būdu įgytas kompete ncijas, taip pat
pozicijoje numatyta, kad stojamasis balas turi būti numatomas tiek stojantiems į
universitetus, tiek į kolegijas. Pozicijoje nepritarta, kad į studijų kainos sandarą būtų
įtrauktos lėšos susijusios su ūkio ir administravimo išlaidomis. Tarybos posėdžio metu
priimtas sprendimas dėl 2016-2017 m. Studentų sąjungos Paramos fondo prioritetų, juos
išdėstant tokia tvarka: organizacijos veiklos plano įgyvendinimas, akademiniai projektai,
socialiniai projektai. Taip pat posėdžio metu pristatyta veik la, kuri bus vykdoma per
pirmakursių priėmimus bei artėjantys renginiai organizacijos sąskrydis ir Asamblėja.
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2016 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos edukologijos universitete vykusiame posėdyje patvirtintas
patikslintas Lietuvos studentų sąjungos veiklos planas likusiam laikotarpiui, prioritetinėmis
veiklos sritimis laikant studentų informavimą apie gerai besimokančio piliečio sąvokos
pasikeitimus, ilgalaikių organizacijos pozicijų rengimą, konferencijos Alma Mater
organizavimą bei organizacijos strategijos lydraščio rengimą bei socialinių ir akademinių
žinių paketo ruošimą. Posėdyje patvirtinta organizacijos alumni rinkimo tvarka, numatant,
kad Lietuvos studentų sąjungos alumni gali tapti ne tik organizacijos Tarybos, Valdybos,
Priežiūros komiteto bei biuro nariai, bet ir kiti labiausiai prie studentiško judėjimo
prisidedantys asmenys. Taip pat posėdžio metu aptartas Tarptautinės studentų dienos
organizavimas Kaune.
2017 m. sausio 21 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykusiame posėdyje patvirtinta
Lietuvos studentų sąjungos pozicija dėl aukštųjų mokyklų konsolidacijos, kurioje, remiantis
atliktu tyrimu dėl aukštųjų mokyklų jungimo, palaikomas siekis vykdyti tinklo optimizavimo
planą, jo pagrindiniu prioritetu laikant studijų ir mokslo kokybės gerinimą. Taip pat pozicijoje
akcentuojama, kad valstybė turi remti aukštųjų mokyklų siekį jungtis finansiškai, o
akademinė bendruomenė turi būti nuolat informuojama apie vykstančius procesus. Posėdžio
metu pristatyta informacija kaip bus formuojamos pirmosios Lietuvos studentų sąjungos
aukštojo mokslo vizijos gairės dėl aukštojo mokslo paskirties . Posėdyje dalyvavęs Lietuvos
jaunųjų mokslininkų sąjungos atstovas pristatė iššūkius, su kuriais susiduria doktorantūros
studijose studijuojantys asmenys: finansinė situacija (žemas atlyginimas, tarptautiniuose
projektuos atlyginimas skaičiuojamas pagal šalies nustatytas normas), doktorantų
straipsnių anuliavimas (parašyti ir publikuoti trys straipsniai suteikia galimybę pretenduoti
į aukštesnes pareigas, tačiau pabaigus studijas anuliuojami parašyti straipsniai) ir kt.,
nuspręsta tęsti bendradarbiavimą su jaunaisiais mokslininkais kviečiant juos dalyvauti
aktualiuose Tarybos posėdžiuose bei vykdant kitas veiklas. Posėdyje apžvelgtas 2017 m.
projektų teikimas: gautos 27 projektų paraiškos iš 8 savivaldų, iš kurių 12 atitinka
akademinės veiklos, 4 - socialinės veiklos, 4 – studentų kultūrinės ir pilietinės iniciatyvos, 7
– studentų savivaldos stiprinimo temas.
2017 m. vasario 9 d. Vilniaus kolegijoje vykusiame posėdyje patvirtintos pirmosios Lietuvos
studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gairės dėl aukštojo mokslo paskirties. Gairėse
numatoma, kad aukštojo mokslo paskirtis yra formuoti darnią ir teisingą, socialiai,
kultūriškai ir technologiškai pažangią visuomenę. Aukštojo mokslo institucijos formuoja
visuomenę vykdydamos mokslinę veiklą, organizuodamos studijas ir teikdamos įvairias
paslaugas. Sektorius tobulina visuomenės turimas žinias vykdydamas mokslinę veiklą ir
viešindamas jos rezultatus visuomenėje ir aprūpindama visuomenės narius įvairiomis
specializuotomis ir bendrosiomis kompetencijomis. Gairėse taip pat išskiriami skirtingi
kolegijų ir universitetų vaidmenys, aptariami aukštojo mokslo prieinamumo pagrindai.
Posėdžio metu nuspręsta, kad aukštojo mokslo vizijos gairės dėl aukštojo mokslo socialinės
dimensijos ir studijų kokybės bus formuojamos po Studentų sąjungos Prezidento rinkimų ir,
atsižvelgiant į organizacijos strategiją, turi būti suformuotos iki 2017 me tų pabaigos.
Posėdyje pritarta palaikyti Klaipėdos miesto savivaldybę, siekiančią „Europos jaunimo
sostinės 2020” vardo.
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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS VALDYBA
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos studentų sąjungos Valdyba rinkosi į tris posėdžius, kurių
metu sprendė klausimus dėl Studentų sąjungos Paramos fondo lėšų skirstymo, savivaldų
vertinimo, Lietuvos studento pažymėjimo plėtros ir kt.

Valdybos sudėtis
Lietuvos studentų sąjungos Valdybos sudėtis ataskaitiniu laikotarpiu:
Dionis Martsinkevichus (Vilniaus regionas)
Mažvydas Savickas (Vilniaus regionas) iki 2017 m. vasario 8 d.
Justinas Petkus (Kauno regionas)
Dovydas Kinderys (Kauno regionas)
Diana Mickutė-Miknė (Klaipėdos regionas)
Gintarė Kareivaitė (Klaipėdos regionas)
Taip pat į Lietuvos studentų sąjungos Valdybos sudėtį pagal užimamas pareigas įeina
Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas.

Valdybos posėdžių apžvalga
Atskaitiniu laikotarpiu buvo surengti 3 Studentų sąjungos Valdybos posėdžiai.
2016 m. liepos 5 d. vykusiame posėdyje, atsižvelgiant į prioritetines sritis: organizacijos
veiklos plano įgyvendinimas, akademinė veikla ir socialinė veikla, 2016 -2017 m. projektams
vykdyti suteikta 9260 Eur parama. Finansuojami 15 savivaldų projektų iš 23 pateiktų. Taip
pat suteikta 1200 Eur institucinė parama. Posėdžio metu pasiskirstytos Valdybos narių
atsakomybės: projektų priežiūros koordinavimas (Diana Mickutė), alumni komunikacija ir
įtraukimas (Gintarė Kareivaitė), investicinės galimybės (Justinas Petkus ir Dovydas
Kinderys), vidinės atstovavimo kokybės užtikrinimas (Dionis Martsinkevichus), strateginių
krypčių vykdymas (Mažvydas Savickas), finansų priežiūra (Paulius Baltokas).
2016 m. spalio 15 d. vykusiame posėdyje nuspręsta, jog Valdyba ir/ar Taryba gali deleguoti
asmenį prižiūrėti studentų savivaldų realiųjų išteklių ir veiklos vertinimų. Taip pat priimtas
sprendimas dėl neeilinės ataskaitos teikimo konferencijos datos bei projektų vadovo
įdarbinimo.
2017 m. vasario 18 d. vykusiame Valdybos posėdyje svarstyti klausimai dėl studentų
savivaldų projektų finansavimo iš Studentų sąjungos Paramos fondo bei tvirtintas Studentų
sąjungos biudžetas 2017 m.
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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS PRIEŽIŪROS KOMITETAS
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas stebėjo Lietuvos
studentų sąjungos veiklą, finansinių išlaidų pagrįstumą, teikė rekomendacijas dėl veiklos
gerinimo.

Priežiūros komiteto sudėtis
Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto sudėtis ataskaitiniu laikotarpiu:
Jolita Rasimavičiūtė (pirmininkė)
Rokas Jurkonis
Lina Radavičiūtė
Mindaugas Valkavičius
Gabrielė Gendvilaitė

Priežiūros komiteto veikla
Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas veikė dviem pagrindinėmis kryptimis:
vykdant organizacijos veiklos teisėtumo ir efektyvumo priežiūrą bei vykdant studentų
savivaldų veiklos ir realiųjų išteklių vertinimą.
Rengiantis Studentų sąjungos neeilinei ataskaitos teikimo konferencijai Priežiūros komiteto
nariai dalyvavo susitikimuose su Studentų sąjungos biuro nariais, kuriuose buvo aptartas
organizacijos strategijos bei veiklos plano įgyvendinimas. Taip pat surengti susitikimai su
organizacijos buhaltere ir parengta finansinės veiklos ir finansinių išteklių patikrinimo
ataskaita.
Praėjusių metų gegužės ir birželio mėnesį Priežiūros komitetas rengė susitikimus su
keturiomis savivaldų veiklos ir realiųjų išteklių vertinime nusprendusiomis dalyvauti
studentų savivaldomis: AK SA, KUSS, LEU SA ir MRUSA. Studentų savivaldų vertinimai
perduoti svarstyti organizacijos Valdybai. Valdyba nusprendė skirti savivaldoms lėšas
padengiančias kelionės į susitikimus išlaidas.

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS BIURO KOMANDA
Biuro komandos sudėtis
Paulius Baltokas, prezidentas
Andrius Zalitis, viceprezidentas
Birutė Noreikaitė, viceprezidentė (iki 2016 m. liepos 1 d.)
Liucija Sabulytė, komunikacijos vadovė
Greta Kinkaitė, vidinės komunikacijos koordinatorė (iki 2016 m. birželio 1 d.)
Aistė Bikmanaitė, organizacijos stiprinimo vadovė
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Kornelija Bukantaitė, biuro administratorė (iki 2016 m. birželio 1 d.)
Ana Diana Michailova, biuro administratorė (nuo 2016 m. birželio 1 d.)
Evelina Revuckaitė, projektų vadovė (iki 2016 m. rugsėjo 1 d.)
Aušra Simanavičiūtė, projektų vadovė (nuo 2016 m. spalio 1 d.)
Ričardas Rimkus, verslo projektų vadybininkas (iki 2016 m. liepos 15 d.)
Lukas Borusevičius, Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorius
Andrius Paurys, Lietuvos studento pažymėjimo projekto vadovas
Irena Pogudienė, buhalterė
Greta Šmaižytė, praktikantė žmonių išteklių valdymo srityje (nuo 2017 m. sausio 1 d.)
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STUDENTŲ PADĖTIES GERINIMAS
Pagrindine Lietuvos studentų sąjungos veiklos kryptimi išliko siekis gerinti Lietuvoje
studijuojančių jaunuolių padėtį. Vykdydama metinį veiklos planą Lietuvos studentų sąjunga
siekė skatinti akademinį sąžiningumą aukštosiose mokyklose, gerinti studentų finansinę
padėtį, studijų aplinką bei kokybę ir informuoti studentus apie pasikeitimus aukštojo mokslo
sistemoje.

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO TOBULINIMAS
Dar 2013 m. buvo suburta Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo grupė, į kurios sudėtį buvo
įtraukti ir Lietuvos studentų sąjungos atstovai. Daugiau nei tris metus trukusios diskusijos,
ginčai ir netgi protestai dėl tam tikrų įstatymo nuostatų baigėsi 2017 m. birželio 30 d.
Seime patvirtinus naują Mokslo ir studijų įstatymo redakciją.
Lietuvos studentų sąjunga, įsitraukdama į įstatymo redakcinę grupę, pateikė pasiūlymus
34-iems įstatymo straipsniams ar jų dalims keisti. Šiame ataskaitos skyriuje trumpai
apžvelgiama, kurie Lietuvos studentų sąjungos siūlymai buvo priimti bei ko pasiekti , vis
dėlto, nepavyko.

Pasiekti tikslai
Viena svarbiausių nuostatų, kurios laikėsi organizacija dalyvaudama Mokslo ir studijų
įstatymo redakcinėje grupėje buvo, jog turi būti apibrėžta gerai besimokančio studento
sąvoka ir tai ar studentas mokės už studijas, ar mokysis valstybės fi nansuojamoje vietoje
neturėtų priklausyti nuo dešimtosios balo dalies, taip pat neturėtų būti siejama su konkrečiu
pažymiu. 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusiose įstatymo redakcijoje numatyta, kad s tudentų
pasiekimai bus skirstomi į puikų, tipinį ir slenkstinį lygmenis. Gerai besimokančiu bus
laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai
vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų
lygmenį. Taip pat pavyko pasiekti, kad, jei po rotacijos nėra kam užimti valstybės
finansuojamos vietos, ją išlaikys studentas, jei neturima akademinių skolų. Siekiant
studentus supažindinti su finansavimo sistemos pokyčiais, Lietuvos studentų sąjunga kartu
su Lietuvos universitetų rektorių konferencija bei Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija
bendrajam priėmimui vykdyti parengė informacinį leidinį, kuris buvo išplatintas Studentų
sąjungos informaciniais kanalais. Taip pat naujosios tvarkos pristatymai buvo rengiami
aukštosiose mokyklose.
Naujojoje įstatymo redakcijoje padidinta ir už studijas sumokėtos kainos kompensacijos
imtis. Nuo šiol kompensaciją galės gauti iki 10 proc. geriausiai besimokiusių, bet už studijas
mokėjusių studentų, skaičiuojant tiek nuo valstybės finansuojamose, tiek nefinansuojamose
vietose studijavusių studentų skaičiaus. Iki šiol buvo skaičiuojama tik nuo valstybės
finansuojamų studentų skaičiaus.
Taip pat pavyko pasiekti, kad į skatinamąsias stipendijas galėtų pretenduoti tiek valstybės
finansuojamose, tiek nefinansuojamose studijų vietose studijuojantys studentai. Iki šiol kai
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kuriose aukštosiose mokyklose į šias stipendijas galėjo kandidatuoti tik valstybės lėšomis
studijuojantys studentai. Įstatyme konkrečiai įvardinus, kad į stipendijas gali pretenduoti
visi studentai, nepriklausomai nuo finansavimo formos, aukštosioms mokykloms neliko
vietos interpretacijai, skatinamosios stipendijos bus skiriamos atsižvelgiant į mokymosi,
visuomeninės, sportinės ar kultūrinės veiklos pasiekimus, ne į studijų finansavimo formą.
Įsigaliojusioje įstatymo redakcijoje numatyta, kad priėmimo į aukštąsias mokyklas kriterijai
bus taikomi tiek stojantiems į universitetus, tiek į kolegijas. 2017 m. norintys studijuoti
universitetuose (valstybės finansuojamose vietose) turės peržengti 3 balų, kolegijose – 1,6
balo kartelę. Taip pat Lietuvos studentų sąjungos atstovai pasisakydami viešoje erdvėje bei
įvairaus pobūdžio diskusijose nuolat pabrėžė, kad minimalūs kriterijai stojantiesiems į
aukštąsias mokyklas yra tik vienas iš studijų kokybės gerinimo elementų, o siekiant realaus
studijų kokybės gerinimo būtina tirti ir vertinti studentų pasitenkinimo studijomis rodiklius,
standartizuoti studijų ir mokslo sudėtingumo lygmenis ir stebėti absolventų įsidarbinamumo
rodiklius. Šių tyrimų rezultatai leistų geriau įvertinti studijų kokybę ir ją gerinti.
Kitas svarbus aspektas susijęs su nauja įstatymo redakcija – akademinės atostogos.
Lietuvos studentų sąjunga jau kelis metus kėlė problemą, jog skirtingose aukštosiose
mokyklose yra daugybė skirtingų studijų stabdymo formų, tad vienose aukštosiose
mokyklose studentai gali stabdyti studijas tik dėl sveikatos problemų, pateikę gydytojo
pažymą, kitose – parašę prašymą. Naujoji mokslo ir studijų įstatymo redakcija išlygina šią
nelygybę, įstatymui įsigaliojus vienerių metų akademines atostogas dėl asmeninių
priežasčių galės pasiimti visų aukštųjų mokyklų studentai. Akademinių atostogų metu bus
išlaikomas studento statusas, po akademinių atostogų studentai grįš į valstybės
finansuojamą vietą, jei joje studijavo prieš tai.
Įstatyme skirta dėmesio studentų pildomų vidinių studijų kokybės apklausų viešinimui. Nuo
šiol aukštosios mokyklos turės kartą per metus pristatyti akademinei bendruomenei vidinių
kokybės apklausų rezultatus.

Tai, ko pasiekti nepavyko
Įstatymo redakcijoje nebuvo praplėstas studento sąvokos apibrėžimas, į jį įtraukiant
rezidentūros studentus. Lietuvos studentų sąjunga siūlė rezidentus laikytis studentais,
tačiau šis pasiūlymas nebuvo priimtas. Taip pat Studentų sąjunga siekė, kad 10 proc.
geriausiai kolegijas baigusių ir magistro kvalifikacijos siekiančių absolventų galėtų
valstybės lėšomis studijuoti išlyginamosiose ar papildomose studijose, tačiau į šį siūlymą
buvo atsižvelgta dalinai, aukštoji mokykla pati gali nuspręsti dėl išlyginamųjų studijų
reikalavimo. Neperžiūrėta ir paskolų sistema, reikalaujanti sisteminių pokyčių.

STUDENTŲ FINANSINĖS IR SOCIALINĖS PADĖTIES GERINIMAS
Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje atliekami tyrimai atskleidžia, jog Lietuvos studentų finansinė
ir socialinė padėtis yra viena prasčiausių Europos sąjungoje. Ataskaitiniu laikotarpiu
Lietuvos studentų sąjunga dėjo pastangas siekdama, jog ši situacija pasikeistų ir studentai
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galėtų skirti savo dėmesį akademinių žinių siekimui bei įgūdžių tobulinimui, o ne išgyvenimo
problemų sprendimui.

Finansinės padėties gerinimas *
Vienas iš Lietuvos studentų sąjungos strategijos, kuri buvo patvirtinta 2016 m. balandžio 4
d., išorinių tikslų yra užtikrinti geriausiai besimokančių studentų finansinius poreikius. Dar
2014 m. lapkričio 17 d. Lietuvos studentų sąjunga ir Ministras Pirmininkas pasirašė ketinimų
protokolą, kuriame įvardinamas tikslas, jog iki 2018 m. studentų skatinimui studijų
krepšelyje numatytos lėšos būtų padidintos 50 proc.
Iki šiol pavyko pasiekti, kad studentų skatinimui numatyta suma studijų krepšelyje pakiltų
nuo 94,3 Eur (2,5 BSI) 2014 m. iki 117,8 Eur (3,1 BSI) 2016 m. Vasario 6 d. susitikimo su
Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu metu aptarta galimybė pasikeitus politinei valdžiai
persirašyti ketinimų protokolą dėl studentų finansinės padėties gerinimo ir studijų
krepšelyje numatytas lėšas studentų skatinimui padidinti iki 5 BSI. Šis planas pristatytas ir
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovams. Šiuo metu yra svarstomi du variantai: nuo 2018
m. studentų skatinimui skirti 4 BSI ir palaipsniui iki 2020 m. padidinti lėšas iki 5 BSI arba
nuo 2018 m. skirti 5 BSI studentų skatinimui. Pirmuoju atveju reikalingas 3,5 mln. Eur
papildomas finansavimas, antruoju – 6 mln. Eur.

KREPŠELIO DALIS STUDENTŲ SKATINIMUI
6

I variantas

II variantas
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Studentų finansinio skatinimo didinimas aptartas ir susitikime su Švietimo ir mokslo
ministerijos atstovais. Šiuo metu dėl papildomo finansavimo yra deramasi. Taip pat
įsigaliojus naujai Mokslo ir studijų įstatymo redakcijai į skatinamąsias stipendijas gali

*

strateginis Studentų sąjungos tikslas

18

pretenduoti tiek valstybės finansuojamose, tiek nefinansuojamose vietose besimokantys
studentai.
Aptariant studentų finansinės padėties gerinimą taip pat verta paminėti, kad studentai nuo
2016 m. gauna didesnes socialines stipendijas. Suma padidinta nuo 114 eurų iki 123,5 eurų.
Taip sudarant geresnes sąlygas siekti mokslo studentams iš nepasiturinčių šeimų, taip pat
neįgaliesiems ir našlaičiams.

Prezidentų stipendijos ir privačių universitetų studentams
Praėjusių metų lapkričio mėn. Lietuvos studentų sąjunga kr eipėsi į Vyriausybę, prašydama
pakeisti nutarimą dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus ir
Aleksandro Stulginskio vardinių stipendijų įsteigimo. Šiuo metu, pagal galiojančią tvarką, į
stipendijas gali pretenduoti tik valstybinių aukštųjų mokyklų studentai. Lietuvos studentų
sąjungos atstovai atkreipė dėmesį, kad ši nuostata yra diskriminacinė privačių aukštųjų
mokyklų studentų atžvilgiu, o studentai turėtų būti skatinami atsižvelgiant į jų žinias ir
pasiekimus, o ne aukštosios mokyklos tipą.
Vis dėlto dėl vykdomosios valdžios pokyčių Lietuvos studentų sąjungos siūlymo svarstymas
užsitęsė, tačiau dalyvaujant susitikime su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais
užsitikrintas palaikymas sprendžiant šią problemą. Tikimasi, kad Vy riausybės nutarimas bus
pataisytas iki birželio mėnesį vyksiančių stipendijų skyrimų.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas
2016 m. kompensacijoms už studijas skirta beveik 4,97 mln. eurų, tad įmokas už studijas
turėjo galimybę atgauti beveik 2500 studentų. Į šias lėšas galėjo pretenduoti gerai
besimokę, tačiau už savo studijas mokėją studentai. Taip bus įgyvendinama Mokslo ir
studijų įstatymo nuostata, numatanti iki 10 proc. geriausiai besimokiusių, tačiau savo
lėšomis studijavusių studentų, gali gauti kompensaciją už studijas sumokėtai kainai
padengti. Šio tikslo pavyko pasiekti atstovaujant studentams Valstybinio studijų fondo
Taryboje.

Išmokas už vaiko priežiūrą gaus ir doktorantai
Lietuvos studentų sąjunga bendradarbiaudama su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
aktyviai siekė, kad būtų ištaisyta Vaikų priežiūros įstatyme buvusi spraga, dėl kurios
doktorantai negalėjo gauti išmokos už vaiko priežiūrą. 2016 m. birželio 28 d. vykusiame
Seimo posėdyje pritarta Vaikų priežiūros įstatymo pakeitimams , kuriais numatoma, kad
išmoką už vaiko priežiūrą galės gauti doktorantūros ar rezidentūros studentai iki 30 -ies
metų. Iki šiol minėtame įstatyme buvo numatyta, kad tokia išmoka suteikiama tik
studentams iki 26-ių metų, tad trečiosios pakopos studentai, kuriems ši išmoka aktualiausia,
realios galimybės gauti papildomus finansus neturėjo.
Tikimasi, kad ši pataisa paskatins jaunuolius aktyviau rinktis doktorantūros studijas ir akademinės
karjeros siekiantiems studentams nebereikės rinktis tarp šeimos ir mokslinės veiklos.
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STUDENTŲ ATSTOVAVIMAS KEIČIANTIS POLITINEI VALDŽIAI
Artėjant 2016 m. Seimo rinkimams Lietuvos studentų sąjunga daug dėmesio skyrė ryšio su
politinėmis partijomis palaikymui, politinių partijų rinkiminių programų analizei bei kritikai.
2016 m. spalio mėn. išanalizuotos penkių didžiausių partijų politinės programos švietimo
srityje ir parengta straipsnių serija studentams aktualiomis studijų finansavimo bei aukštųjų
mokyklų konsolidacijos temomis. Taip pat organizuoti susitikimai su politinių p artijų
atstovais siekiant, kad rinkiminėse programose nurodytos priemonės būtų nukreiptos į
studentų padėties gerinimą.
Artėjant rinkimams kartu su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga ir Lietuvos jaunimo
organizacijų taryba ir kitomis organizacijomis nuspręsta bendradarbiauti siekiant joms
aktualių politinių tikslų įgyvendinimo. Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko keli susitikimai su
jaunimo organizacijomis, surinkti jų pasiūlymai bei parengtas susitarimo su politinėmis
organizacijomis projektas, kuris pateiktas didžiausioms politinėms partijoms. Kartu su
kitomis jaunimo organizacijomis surengtas finalinis iniciatyvos renginys „Jaunimas renka“,
kuriame dalyvavo visų pagrindinių politinių partijų atstovai.
Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su galimais Švietimo ir mokslo ministrais surengti
akademiniai pusryčiai, į kuriuos pakviesti viešai žinomi penkių didžiausių partijų kandidatai
į Švietimo ir mokslo ministro pareigas. Studentai partijų kandidatams į švietimo ir mokslo
ministro pareigas pateikė dešimt labiausiai akademinį jaunimą kamuojančių problemų
susijusių su priėmimu į studijas, studijų kokybės ir studentų socialinės bei finansinės
gerovės užtikrinimu bei įsidarbinimu po studijų. Vis dėlto po rinkimų nei vienas iš tuomet
viešai žinomų kandidatų į Švietimo ir mokslo ministro pareigas šių pareigų neužėmė.

DĖMESYS GERIAUSIAI BESIMOKIUSIŲ ABITURIENTŲ POREIKIAMS
2016 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos studentų sąjunga kartu su Ministru Pirmininku pakvietė
geriausiai brandos egzaminus išlaikiusius ir Lietuvos aukštąsias mo kyklas pasirinkusius
abiturientus į susitikimą, kurio metu aptarti jų lūkesčiai aukštajam mokslui bei patirtis
stojant į aukštąsias mokyklas. Susitikime daugiausiai dėmesio skirta baigiamųjų brandos
egzaminų turiniui bei stojamojo balo skaičiavimo tvarkai.
Daugiausiai diskusijų sukėlė lietuvių kalbos brandos egzaminas. Kai kurie studentai
priekaištavo dėl lietuvių kalbos egzamino organizavimo, anot jų, egzamino turinys ir keliami
reikalavimai slopina mokinių kūrybiškumą ir įspraudžia juos į šabloniškumo rėm us, kiti
studentai priešingai teigė, jog egzaminas yra labiau orientuotas į kūrybiškumą, nei į mokinių
raštingumo patikrinimą. Taip pat studentai atkreipė dėmesį į tai, jog norėtų anksčiau
susipažinti su ištaisytais brandos egzaminais, kad galėtų įsitikint i vertinimo objektyvumu
prieš pateikdami apeliaciją. Bendrabučiuose gyvenantys studentai atkreipė dėmesį į jų
būklę, higienos ir sanitarines sąlygas. Iš Vyriausybės atstovų gautas patvirtinimas, kad šiuo
metu vykdomos bendrabučių renovacijos programos „Jassica“ pirmas etapas yra skirtas
išorės apdailai ir pastatų apšiltinimui, kito etapo metu lėšos bus skirtos bendrabučių vidaus
tvarkymui.
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AKADEMINIO SĄŽININGUMO SKATINIMAS
Vienas pagrindinių Studentų sąjungos tikslų skatinant akademinį sąžiningumą ataskaitiniu
laikotarpiu buvo, jog rašto darbų pardavimas, pirkimas ir pateikimas studijų bei mokslo
institucijoms būtų pripažįstamas kaip neteisėta veikla ir už ją būtų baudžiama
administracine tvarka. Šis tikslas išryškėjo 2012, 2013 ir 2015 m. atlikus tyrimą
„Akademinio sąžiningumo indeksas“ ir nustačius, jog rašto darbų pirkimą ir pateikimą kaip
savo paplitusiu arba labiau paplitusiu reiškiniu laiko apie 30 proc. apklaustųjų. Pabrėžtina,
kad rašto darbų pirkimo, pardavimo ir pateikimo mokslo ir studijų institucijomis kaip savo
įtraukimo į Administracinių nusižengimų kodeksą siekė ir Akademinės etikos ir procedūrų
kontrolierius.
Bendradarbiaujant su Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriu mi bei Švietimo ir mokslo
ministerija, dalyvaujant susitikimuose su Seimo nariais ir kitais šiuo klausimu
suinteresuotais asmenimis, pasiekta, jog rašto darbų pirkimas, pardavimas ir pateikimas
kaip savo buvo įtrauktas į 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Administracinių nusižv engimų
kodeksą. Jame numatyta, kad pirmosios pakopos ir vientisųjų bei magistrantūros studijų
baigiamųjų darbų, disertacijų, meno projektų neteisėtas pirkimas, pardavimas ir jų
pateikimas mokslo ir studijų institucijoms užtraukia baudą asmenims nuo 150 iki 300 eurų
ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 800 iki 1800 eurų.
Sausio 21 d. Lietuvos studentų sąjungos iniciatyva Teisingumo ministerijoje surengtame
susitikime, kuriame dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, aukštųjų mokyklų, Policijos
departamento, Lietuvos studentų sąjungos atstovai bei Akademinės etikos ir procedūrų
kontrolierius, aptarta kaip visos institucijos ir organizacijos galėtų prisidėti prie įstatyme
numatytos normos įgyvendinimo. Lietuvos studentų sąjunga pateikė statistiką, jog
Lietuvoje yra apie 20 įmonių teikiančių rašto darbų rengimo paslaugas. Pasitarimo metu
sutarta dėti bendras pastangas siekiant spręsti šią problemą.
Vasario 9 d. vykusiame susitikime su Švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene bei
viceministru Giedriumi Viliūnu ši problema akcentuota dar kartą, prašant ministerijos
palaikymo siekiant naikinti šią akademinio nesąžiningumo formą. Po susitikimo Li etuvos
studentų sąjunga kreipėsi į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių pateikdama įmonių
teikiančių akademinių darbų rengimo paslaugas statistiką ir prašydama pradėti iki
teisminius tyrimus dėl galimai neteisėtos šių įmonių veiklos.
Pabrėžtina, kad Lietuvos studentų sąjunga išskiria yra net 14 akademinio nesąžiningumo
formų ir kiekviena akademinio nesąžiningumo veikla reikalauja skirtingų priemonių siekiant
mažinti jos apimtis. Atkreipdama į tai dėmesį, Lietuvos studentų sąjunga pradėjo
bendradarbiauti su reklamos agentūra siekdama sukurti įvaizdinę kompaniją nukreiptą į
akademiškai sąžiningos kultūros aukštosiose mokyklose skatinimą, kadangi siekiant
akademiškai sąžiningos aplinkos yra būtinas ne vien tinkamas teisinis reguliavimas
reguliavimai, o kultūrinis pokytis akademinėje bendruomenėje. Šiuo metu rengiama
komunikacinė kompanija nukreipta į aukštųjų mokyklų studentus, kurios tikslas yra sukuti
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gėdingą akademinio nesąžiningumo asociaciją, jog studentai apie tai nekalbėtų ir nelaikytų
normaliu elgesiu, dėl to mažėtų nesąžiningumo paplitimas.

RINKLIAVŲ SUSIJUSIŲ SU STUDIJŲ ĮGYVENDINIMU NAIKINIMAS
Lietuvos studentų sąjunga nuo 2012 m. apklausdavo aukštąsias mokyklas dėl su studijomis
nesusijusių lėšų (kurios dažniausiai būna susijusios su diplomų sp ausdinimu, įrišimu,
viršeliais ar pan.) taikymo studentams. Kasmet atliekamų apklausų rezultatai rodė, jog
aukštųjų mokyklų taikančių šias įmokas skaičius buvo sumažintas nuo penkių (2012 m.) iki
dviejų (2015 m.).
2016 m. Lietuvos studentų sąjunga nusprendė imtis kitos taktikos ir užuot apklausus
aukštąsias mokyklas, studentai buvo informuoti, kad aukštosios mokyklos negali reikalauti
jokių papildomų su studijų įgyvendinimu susijusių lėšų. Į Studentų sąjungos išplatintą
informaciją sureagavo studentai pranešdami apie papildomas jų aukštosiose mokyklose
taikomas įmokas. Studentų skunduose teigiama, kad aukštosios mokyklos administracija ne
tik reikalauja iš studentų sumokėti už baigiamųjų darbų komisijų vaišes, mantijų nuomą,
diplomų viršelius ar įsegimus, tačiau ir grasina studentams, jog nesumokėję jie negalės
gauti aukštosios mokyklos diplomo.
Netoleruodama tokio aukštųjų mokyklų elgesio Lietuvos studentų sąjunga kreipėsi į
Švietimo ir mokslo ministeriją, Lietuvos universitetų rektorių konferenciją ir Lie tuvos
kolegijų direktorių konferenciją, atkreipdama dėmesį, kad toks elgesys ne tik prieštarauja
Mokslo ir studijų įstatymui bei Švietimo ir mokslo ministerijos išaiškinimams, bet ir žemina
aukštųjų mokyklų vardą.

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ KONSOLIDACIJA
Bene daugiausiai dėmesio 2016 m. pabaigoje ir 2017 m. sulaukusi švietimo srities tema
buvo aukštųjų mokyklų jungimas. Vis dėlto dar iki šiai temai įgaunant pagreitį, 2016 m.
balandžio 13 d. Vyriausybėje vyko Studentų sąjungos ir Ministro Pirmininko Algirdo
Butkevičiaus susitikimas – akademiniai pusryčiai. Susitikime studentai išreiškė palaikymą
universitetuose prasidėjusiems konsolidacijos procesams, vis dėlto studentai nuogąstauja,
kad susijungimo kriterijuose neskiriama dėmesio studentų nuomonei dėl studijų progra mų
optimizavimo ir studijų kokybės. Studentai ragino Vyriausybės atstovus išreikšti aiškią viziją
dėl aukštųjų mokyklų jungimosi procesų, pateikiant tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius
aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo planus. Ataskaitiniu laikotarpiu, Lietuvos studentų
sąjunga skyrė daug dėmesio, kad planuojant aukštųjų mokyklų tinklo optimizaciją būtų
atsižvelgta ir į studentų nuomonę, kadangi pirminiuose aukštųjų mokyklų jungimo
projektuose studentų nuomonei didesnis dėmesys neskirtas.

Tyrimas „Aukštųjų mokyklų konsolidacija: ko tikisi studentai?“
Gruodžio 5-12 d. Lietuvos studentų sąjunga atliko aukštųjų mokyklų studentų nuomonės
tyrimą dėl aukštųjų mokyklų konsolidacijos. Apklausoje dalyvavo 1692 bakalauro, magistro
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ir vientisųjų studijų studentai. Tyrime naudotas kvotinės apklausos metodas, respondentai
atsitiktiniu būdu atrinkti iš Lietuvos studento pažymėjimo duomenų bazės.
Tyrimas atskleidė, jog į aukštųjų mokyklų jungimąsi palankiai žiūri 58 proc.
studentų. Didžiausią pritarimą aukštųjų mokyklų jungimui reiškia magistratūros ir vientisųjų
studijų studentai: net 71 proc. magistrantų teigia, kad aukštųjų mokyklų skaičius Lietuvoje
per didelis ir 67 proc. šių studijų studentų pritaria aukštųjų mokyklų konsolidacijai, taip
manančių vientisųjų studijų studentų atitinkamai 74 ir 68 proc. Trys iš keturių (72 proc.)
studentų mano, kad aukštųjų mokyklų konsolidacija turėtų būti atsargus procesas, net jei
tai reikštų lėtą jo eigą. Studentų manymu, valdžia turėtų finansiškai remti susijungti
nusprendusias aukštąsias mokyklas, vis dėlto detalų jungimosi planą turėtų sudaryti pačios
aukštosios mokyklos, atsižvelgdamos į valdžios nurodytas aukštųjų mokyklų tinklo
optimizavimo gaires.
Keturi iš penkių (81 proc.) studentų sutinka, kad aukštųjų moky klų jungimas vestų prie
didesnio kompetentingų dėstytojų skaičiaus ir studijų kokybės gerėjimo. Pusė studentų
teigia, kad aukštesnės studijų kokybės siekis turėtų būti pagrindinis aukštųjų mokyklų
jungimo prioritetas. Antruoju prioritetu laikyta mokslinės veiklos kokybė. 80 proc. studentų
sutiko su teiginiu, jog aukštųjų mokyklų jungimas vestų prie geresnės studijų infrastruktūros
(modernesnių laboratorijų, auditorijų, skaityklų).

Konferencija Alma Mater „Aukštųjų mokyklų konsolidacija: grėsmės ir galimybės
Lietuvai“
Gruodžio 19 d. Vyriausybės rūmuose surengta konferencija „Aukštųjų mokyklų konsolidacija:
grėsmės ir galimybės Lietuvai“, kurios tikslas buvo akademinei bendruomenei bei plačiajai
visuomenei pristatyti studentų nuomonę dėl aukštųjų mokyklų kons olidacijos bei pakviesti
akademinės bendruomenės narius, verslo sektoriaus atstovus bei švietimo politikos
formuotojus padiskutuoti apie konsolidacijos proceso rėmus.
Konferencijoje pranešimus pristatė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro, Stud ijų
kokybės vertinimo centro atstovai. Diskusijose dalyvavo Seimo, Švietimo ir mokslo
ministerijos, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos kolegijų direktorių
konferencijos, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos atstovai. Konferencijoje dalyvavo apie
250 dalyvių.

Pozicija dėl aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos
Sausio 21 d. vykusiame Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdyje patvirtinta
organizacijos pozicija dėl aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos. Dokumente išreiškiamas
organizacijos pritarimas aukštųjų mokyklų tinklo konsolidavimui, svarbiausiais proceso
siekiniais laikant studijų ir mokslo kokybės gerinimą. Dokumentas parengtas atsižvelgiant į
studentų nuomonės tyrimo „Aukštųjų mokyklų konsolidacija: ko tikisi studentai?“ rezultatus.
Pozicijoje pabrėžiama, kad konsolidacijos procesas bus grindžiamas viešumo ir skaidrumo
principais, priimami sprendimai bus grįsti faktais, duomenimis ir kryptingai ves aukštojo
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mokslo sistemą link pagrindinio konsolidacijos siekio – studijų ir mokslo kokybės gerinimo.
Lietuvos studentų sąjungos nuomone, aukštųjų mokyklų pertvarka turėtų būti pamatuotas
procesas, kuris vestų prie didesnio akademinės bendruomenės susitelkimo siekiant
kokybiškesnio aukštojo mokslo Lietuvoje, o ne atvirkščiai – akademinės bendruomenės
skaldymo. Akcentuota, kad jungiant aukštąsias mokyklas, regionuose turėtų išlikti galimybė
įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Aukštųjų mokyklų siekis jungtis turėtų būti
skatinamas finansiškai, tam numatant lėšas iš valstybės biudžeto ar ki tų šaltinių.
Su Lietuvos studentų sąjungos pozicija dėl aukštųjų mokyklų konsolidacijos supažindinti
Seimo nariai, Vyriausybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai. Pozicija vadovautasi
svarstant su aukštųjų mokyklų konsolidacija susijusius klausim us Seime, Vyriausybėje,
Švietimo ir mokslo ministerijoje, dalyvaujant posėdžiuose ir diskusijose.
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ORGANIZACIJOS STIPRINIMAS
Kita kryptis, kuria buvo vykdoma Lietuvos studentų sąjungos veikla buvo organizacijos
stiprinimas. Siekiant diegti kokybės kultūrą organizacijoje iš esmės peržiūrėta pozicijų
formavimo sistema, dalyvauta tarptautinėse veiklose, palaikyta vidinė komunikacija,
diegiama besimokančios organizacijos kultūra bei organizuoti mokymai studentų
savivaldoms.

POZICIJŲ FORMAVIMO SISTEMOS PERTVARKYMAS *
Vienas iš pagrindinių ataskaitinio laikotarpio Studentų sąjungos vidinių tikslų buvo tobulinti
organizacijos pozicijų formavimo ir priėmimo procesus. Šis tikslas buvo įvardintas ir
Studentų sąjungos strategijoje. Pagrindiniai pozicijų formavimo sistemos pertvarkos tikslai
buvo išorinių pozicijų darnos ir pagrįstumo užtikrinimas, taip pat istorinių organizacijos
vertybių perkėlimas ir sklaida Studentų sąjungos viduje bei išorėje.
Siekiant minėtų tikslų buvo pergalvotas ir reglamentuotas pozicijų formavimo procesas,
pakeisti vidiniai organizacijos dokumentai Įstatai – perkeliant pozicijų formavimo
atsakomybę iš Valdybos į Tarybos funkcijas, ir Reglamentas – įvardinant aiškius pozicijų
formavimo etapus, atsakomybes ir procedūras. Pozicijos suskirstytos į tris kategorijas –
aukštojo mokslo vizijos gaires, pozicijas ir nutarimus. Įstatų ir Reglamento pakeitimai
patvirtinti 2016 m. lapkričio mėnesį vykusioje Studentų sąjungos neeilinėje ataskaitos
teikimo konferencijoje.

Aukštojo mokslo vizijos gairės dėl aukštojo mokslo paskirties*
Vadovaujantis naujos pozicijų formavimo sistemos nuostatais, parengtos pirmosios
Lietuvos studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gairės dėl aukštojo mokslo paskirties.
Vadovaujantis Reglamentu šią poziciją suformavo Lietuvos studentų sąjungos biuras, vėliau
Tarybos nariai, nustatyta tvarka, teikė siūlymus pozicijos tobulinimui. Vasario 10 d.
vykusiame Tarybos posėdyje buvo svarstomi visi pasiūlymai ir suformuotas galutinis
aukštojo mokslo vizijos gairių dėl aukštojo mokslo paskirties projektas, kuris bus teikiamas
Konferencijai.

STUDENTŲ SAVIVALDŲ STIPRINIMAS
Studentų savivaldų stiprinimas vyko trimis kryptimis: vykdant studentų savivaldų veiklos ir
išteklių vertinimą, organizuojant mokymus bei kviečiant studentų savivaldų narius dalyvauti
Lietuvos studentų sąjungos mentorystės programoje. Taip pat Lietuvos stu dentų sąjungos
biuro nariai vedė mokymus studentų savivaldoms jų organizuotuose mokymuose bei
seminaruose ir nuolat konsultavo organizacijų narius jiems kylančiais klausimais.

*

strateginis Studentų sąjungos tikslas
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Studentų savivaldų veiklos ir išteklių vertinimas
Gegužės mėnesį Priežiūros komitetas paskelbė kvietimą teikti reikalingus dokumentus
Studentų savivaldos vykdomos veiklos ir išteklių valdymo vertinimui. Dokumentus su
prašymais pirmajam vertinimui pateikė AK SA, KUSS, LEU SA ir MRUSA. Birželio mėnesį
vyko savivaldų atstovų susitikimas su Priežiūros komitetu, kurio metu vyko įvertinimo
aptarimas bei teikiamos rekomendacijos organizacijų veiklai gerinti. Vėliau Priežiūros
komiteto vertinimai pateikti Studentų sąjungos Valdybai.

Mokymai „Startuok. Veik. Vadovauk“
Startuok: 2016 m. gruodžio 3-4 d. vyko pirmakursiams skirti mokymai „Startuok“, kuriuose
dalyvavo 50 naujų narių iš 17 savivaldų. Mokymų metu dalyviai sužinojo apie Lietuvos
studentų sąjungą, akademinių ir socialinių reikalų, ryšių su visuomene ir marketingo
komitetų veiklas. Studentai dalinosi savo savivaldų patirtimis, diskutavo apie atstovavimą
ir mokėsi dirbti komandoje.
Veik: lapkričio 5-6 dienomis vyko „Veik“ mokymai Lietuvos studentų sąjungos ryšių su
visuomene bei socialinių ir akademinių reikalų komitetų mokymai. Ryšių su visuomene
komiteto nariai nagrinėjo studentų savivaldų įvaizdžio gerinimo temą, o soc ialinių ir
akademinių reikalų komiteto nariai nagrinėjo pokyčių aukštosiose mokyklose kelius. Viena
mokymų diena buvo skirta abiejų komitetų narių simuliacijai aukštųjų mokyklų
konsolidacijos tema.
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu surengti 2 akademinių ir socialinių reikalų komiteto
mokymai. Mokymu metu aptartos komiteto funkcijos ir darbo principai, nagrinėjamos
skirtingos studijų kokybės sampratos bei aukštosios mokykl os vidinės studijų kokybės
užtikrinimo sistemos, mokytasi kritiškai įvertinti studijų kokybės gerinimo procesus
vykstančius aukštosiose mokyklose.
Vadovauk: birželio 3-4 d. surengtas Tarybos narių posėdis ir seminaras, kurio metu Tarybos
nariai turėjo galimybę pagilinti žinias akademinėje bei socialinėje srityje, taip pat
tarpusavyje padiskutuoti apie gerąsias praktikas atstovaujant studentų interesams
skirtingose aukštosiose mokyklose. Savivaldų lyderiai dvi dienas nagrinėjo Studentų
sąjungos veiklos planą ir jo sąsajas su strategija, diskutavo apie atstovavimo galimybes bei
aiškinosi pokyčių kelius aukštosiose mokyklose ir darbo grupėse kūrė studentų pozicijas
teiktinas administracijai. Seminare pratęsta tradicija „Pokalbis su alumnu“.
Vasario 11 d. surengti dar vieni mokymų ciklo „Startuok. Veik. Vadovauk“ dalies „Vadovauk“
mokymai. Jų metu studentų savivaldų vadovai gilinosi į argumentavimo meno subtilybes ,
vakarinėje renginio dalyje studentų savivaldų nariai turėjo galimybę neformalioje aplinkoje
pabandrauti su alumni.

Mentorystės programa
Spalio 19 d. prasidėjo antrasis mentorystės programos ciklas, kuriame dalyvaus 14
mentorių ir 13 ugdytinių iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos aukštųjų mokyklų studentų
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atstovybių. Penkis mėnesius truksiančioje mentorystės programoje siekiama ugdyti
studentų žinias akademinio atstovavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo, rinkodaros ir
komunikacijos srityse. Be konkrečių studentų savivaldos veikloje reikalingų žinių mentoriai
stengiasi savo ugdytiniams suteikti ir žinių apie lyderystę, skatinti kūrybiškumą bei
užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą. Renginio uždarymas planuojamas 2017 m. pavasario
pabaigoje.

Besimokančios organizacijos kultūros kūrimas *
2016 m. Lietuvos studentų sąjungai buvo neeiliniai, praėjusiais metais buvo minima
organizacijos 25-mečio sukaktis. Rengiantis minėti šią šventę bei gilinant institucinę
atmintį buvo parengtas Lietuvos studentų sąjungos istorijos leidinys „1/4 amžiaus
atstovaujant“. Rengiant leidinį buvo atliktas istorinis tyrimas, interviu su buvusiais L ietuvos
studentų sąjungos prezidentais bei nariais. Lietuvos studentų sąjungos istorijos leidinys yra
skirtas kiekvienam organizacijos nariui norinčiam susipažinti su Studentų sąjungos
veiklomis, vertybėmis bei puoselėjamomis tradicijomis.
Taip pat siekiant kurti besimokančios organizacijos kultūrą buvo nuspręsta surengti
organizacijos nariams skirtą debatų turnyrą. Šią idėją įgyvendino Klaipėdos valstybinės
kolegijos studentų atstovybė. Idėjos įgyvendinimas buvo remiamas Lietuvos studentų
sąjungos Paramos fondo lėšomis.

DOKTORANTŲ ATSTOVAVIMAS*
Per metus pavyko pasiekti didesnio doktorantūroje studijuojančių studentų įtraukimo į
Lietuvos studentų sąjungos struktūrą. Bendradarbiaujant su Lietuvos jaunųjų mokslininkų
sąjunga pavyko pasiekti, kad būtų priimtos Vaiko priežiūros įstatymo pataisos, taip pat
doktorantų atstovai pakviesti dalyvauti konferencijoje Alma Mater „Aukštųjų mokyklų
konsolidacija: ko tikisi studentai?“.
Siekiant tolimesnio bendradarbiavimo su jaunaisiais mokslininkais, nus pręsta, kviesti
doktorantų atstovus dalyvauti Studentų sąjungos Tarybos posėdžiuose. 2017 m. sausio
mėn. vykusiame Tarybos posėdyje pirmą kartą dalyvavo Lietuvos jaunųjų mokslininkų
sąjungos atstovai, kurie pristatė jiems kylančias problemas.

TARPTAUTINIS ATSTOVAVIMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos studentų sąjunga ne tik aktyviai dalyvavo tarptautiniuose
renginiuose skirtuose regiono ir visos Europos studentų atstovams, bet ir pati pakvietė
kolegas iš Latvijos bei Estijos dalyvauti Baltijos šalių stude ntų sąjungų susitikime.

*
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Baltijos šalių studentų sąjungų susitikimas
Liepos 12-15 d. Lietuvoje įvyko Baltijos šalių studentų sąjungų susitikimas. Renginyje,
kuriame dalyvavo studentų atstovai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos studentų sąjungų
diskutuota apie studentų savivaldų neatstovaujamas studentų grupes. Renginio tikslas buvo
skatinti studentų savivaldų narių sąmoningumą bei supratimą, jog aukštosios mokyklos
studentai gali turėti išskirtinių poreikių ar patirti išskirtinius sunkumus dėl priklausymo tam
tikroms visuomenės grupėms ir dėl to studentų savivaldoms gali kilti unikalių iššūkių juos
atstovaujant.

Šiaurės šalių studentų sąjungų susitikimai
Balandžio 15-17 d. Taline vykusiame Šiaurės šalių studentų sąjungų susitikime (Nordic
Organizational Meeting – NOM) nagrinėta dėstytojų kompetencijų ugdymo tema. Susitikime
dalyvavę Lietuvos studentų sąjungos atstovai teigė, kad ši tema yra itin aktuali
organizacijai, kadangi vienas iš jos strateginių tikslų yra nacionaliniu mastu diegti dėstytojų
kompetencijų kėlimo sistemą.
Lapkričio 4-7 d. dalyvauta NOM susitikime, kuriame pagrindinė tema buvo lobizmas Europos
Sąjungoje, taip pat pristatytas italų ir prancūzų Europos studentų kortelės projektas,
diskutuota kokia turėtų būti NOM pozicija dėl šios kortelės at siradimo.

Europos studentų konventas
Rugsėjo 30 – spalio 2 d. dalyvauta Bratislavoje vykusiame Europos studentų konvente, kurio
metu buvo nagrinėjama formalaus bei neformalaus išsilavinimo skirtis bei neformalaus
išsilavinimo pripažinimo procedūros.

Europos studentų sąjungos Valdybos posėdis
Gegužės 12-15 d. vyko Europos studentų sąjungos susitikimas ir nacionalinių delegacijų
atstovams skirtas seminaras. Seminaro Studento „Global Voice" tikslas buvo sukviesti
studentų atstovus iš įvairių pasaulio šalių ir dalintis patirtimi kiek studentų balsas yra
girdimas. Daug dėmesio buvo skiriama studentų teisėms, galimybėms, aukštojo mokslo
prieinamumui. Taip pat seminaro metu daug dėmesio buvo skirta diskusijoms apie galimybę
studentams patiems modeliuotis savo studijas, laisvę rinktis studijuojamus dalykus,
galimybę lengvai keisti pasirinktus dalykus ar pačias studijas.
Valdybos susitikimo metu priimta Bergeno deklaracija, kurią rengė studentai iš viso
pasaulio, atstovaudami kiekvieną kontinentą. Deklaracijos tiksl as užtikrinti studentų teises,
tarpusavio vienybę ir palaikymą vieni kitiems. Posėdžio metu priimti svarbiausi sprendimai:
patvirtinta Bergeno deklaracija, sustabdyta Azerbaidžano studentų sąjungų narystė;
pristatytos ir patvirtintos pirmininko, vicepirmininkų, vykdomojo komiteto narių ir
koordinatorių ataskaitos, pateikta ir patvirtinta finansinė ataskaita, Makedonijos ir Islandų
studentų sąjungos priimtos į tikruosius narius, išrinktas prezidentas, viceprezidentai,
vykdomojo komiteto nariai, pristatyti darbo grupių rezultatai, svarbiausias buvo – narystę
reglamentuojantis dokumentas, kuris po didelių pakeitimų, buvo patvirtintas.
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TRADICINIAI RENGINIAI
Lietuvos studentų sąjunga ir toliau puoselėjo tradicijas bei sudarė galimybes jos nariams
dalintis idėjomis, pakviesdama dalyvauti organizacijos renginiuose.

Asamblėja
Rugpjūčio 26-28 d. vyko tradicinis Lietuvos studentų sąjungos renginys Asamblėja
„Netylantys laužai“. Renginio metu buvo minimas 25-asis Lietuvos studentų sąjungos
gimtadienis.
Pirmąją Asamblėjos dieną vyko konferencija, kurios metu buvo pristatytas organizacijos 25 mečiui skirtas leidinys „1/4 amžiaus atstovaujant“. Konferencijos metu Studentų savivaldų
nariai turėjo progą susipažinti su organizacijos istorija ir išgirsti alumn ų prisiminimus apie
Studentų sąjungos veiklą nuo pat jos įkūrimo iki šių dienų.
Antroji renginio diena buvo skirta organizacijos narių nuomonių, susijusių su aukštojo
mokslo paskirtimi, studijų kokybe ir socialine dimensija, nagrinėjimui. Renginio metu buvo
padėti pamatai planuojamiems aukštojo mokslo vizijos gairių dokumentams.
Trečiąją dieną Studentų sąjungos nariai, alumnai ir draugai buvo pakviesti pasodinti 25 -ių
pušeles, taip įamžindami organizacijos 25-metį.

Kalėdinis padėkos vakaras
Gruodžio 19 d. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje vykusiame tradiciniame Lietuvos studentų
sąjungos Kalėdiniame padėkos vakare apdovanoti įsimintiniausi 2016 m. įvykiai ir labiausiai
studentiškam judėjimui nusipelnę studentų savivaldų nariai. Vakaro metu įteiktos 9 -ios jau
tradicinės ir viena speciali nominacija.
„Studentų metų draugo“ nominacija buvo įteikta Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
centrui (MOSTA), už nuolatinę pagalbą, bendradarbiavimą ir siekį kurti kokybiškesnį aukštąjį
mokslą Lietuvoje. Nominaciją atsiėmė buvusi MOSTA direktorė, Švietimo ir mokslo ministrė
Jurgita Petrauskienė. Metų iniciatyva paskelbtas Vytauto Didžiojo universiteto studentų
atstovybės projektas – akademinis egzaminas „Apšvietimas“.
Šventinio vakaro metu taip pat apdovanoti labiausiai student iškam judėjimui nusipelnę
asmenys. Metų koordinatoriumi tapo Klaipėdos universiteto studentų sąjungos Ryšių su
visuomene komiteto vadovas Edgaras Poška, metų „socakademe“ paskelbta Vytauto
Didžiojo universiteto studentų atstovybės akademinių reikalų koordi natorė Greta
Šmaižytė. Metų alumni apdovanojimas atiteko Lietuvos studentų sąjungos ir Kauno
technologijos universiteto alumni Monikai Simaškaitei. Svarbiausią, metų studentų lyderio
nominaciją atsiėmė Lietuvos edukologijos universiteto studentų atstovybė s prezidentė
Karolina Bakanauskaitė.
Kalėdinio renginio metu apdovanotos ir geriausius rezultatus šiemet demonstravusios
studentų savivaldos. Metų feniksu tapo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų
atstovybė, o metų studentų savivaldos titulą atsiėmė Vilniaus kolegijos studentų atst ovybė.
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Lietuvos studentų sąjungos biuras už nuolatinę pagalbą apdovanojo Kauno kolegijos
studentų atstovybę ir paskelbė juos nominacijos „Metų dešinioji ranka“ nugalėtojais.

Sąskrydis
Trečius metus tęsiama Studentų sąjungos tradicija organizuoti vasaros su sitikimą –
sąskrydį. Šiemet Studentų sąjungos vasaros sąskrydį rengė Kauno kolegijos Studentų
atstovybė.

PARAMOS FONDO ADMINISTRAVIMAS IR FINANSINĖ PARAMA
Skatindama akademines ir socialines veiklas bei stiprindama studentų savivaldų
kompetencijas Lietuvos studentų sąjunga du kartus kvietė savivaldas teikti projektus į
Lietuvos studentų sąjungos Paramos fondą. Tarybos sprendimu, šiemet fondo prioritetais
buvo: Lietuvos studentų sąjungos veiklos plano įgyvendinimo projektai, akademinė ir
socialinė veikla.
Pirmojo šaukimo, vykusio praėjusių metų pavasarį, metu gauti 23 projektai, iš kurių 15 buvo
finansuota arba finansuota iš dalies. Antrojo šaukimo metu pateiktos 27 projektų paraiškos
iš kurių 12 atitinka akademinės veiklos temą, 4 - socialinės veiklos temą, 4 – studentų
kultūrinės ir pilietinės iniciatyvos temą, 7 – studentų savivaldos stiprinimo temą.
Finansavimo projektas skirstymas vyko vasario 18 d. Valdybos posėdyje.
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu pavyko pasiekti, jog nepanaudotos studijų krepšeli ų lėšos
būtų paliekamos aukštosioms mokykloms. Su Lietuvos universitetų rektorių konferencija
susitarta, jog dalį likusių finansų jos suteiks studentų savivaldoms projektams susijusiems
su studentų padėties gerinimu vykdyti.
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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS PASLAUGOS
LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS
Didžiausia Lietuvos studentų sąjungos teikiama paslauga yra Lietuvos studento
pažymėjimo gamyba. Ataskaitiniu laikotarpiu pagaminta beveik 28 tūkst. studento
pažymėjimų.

Pažymėjimas gaunamas prieš rugsėjo 1 d.
Vienas iš Studentų sąjungos tikslų buvo turėti galimybę išduoti studentams pažymėjimus
prieš rugsėjo 1 d., kadangi techniškai organizacija pažymėjimus pagaminti galėjo dar prieš
prasidedant mokslo metams, tačiau neturėjo teisės juos išduoti studentams . Rugsėjo
mėnesio pradžioje visiems studentams išduoti pažymėjimų nėra įmanoma dėl nustatytų
bankų srautų valdymo, tad susidarydavo situacija, jog studento pažymėjimas yra
pagamintas ir perduotas bankui, tačiau dėl teisinio reguliavimo studentas jo iki rugsėjo 1
d. atsiimti negali, nes tik tuomet įgyjamas studento statusas.
2016 m. gegužės mėn. Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino naują LSP platinimo tvarką,
pagal kurią suteiktas leidimas pažymėjimus studentams išduoti dar prieš rugsėjo 1 d., ant
jų nurodant pažymėjimo pradžios datą ir taip išvengiant sukčiavimo atvejų. Dar 2015 m.
pasiekta, kad aukštosios mokyklos turi pateikti studentų duomenis Studentų registrui iki
rugpjūčio 25 d., tad 2016 m. įdiegus naują tvarką dėl pažymėjimų platinimo, studentai turėjo
galimybę gauti pažymėjimą iki mokslo metų pradžios.

LSP įvaizdžio atnaujinimas
Ataskaitiniu laikotarpiu vykdyti susitikimai dėl LSP įvaizdžio atnaujinimo. Šiuo metu yra
parengtas naujas logotipas ir įvaizdžio knyga, vis dar rengiamas tinklapio dizainas ir
struktūra, kuri leistų patogiau užsisakyti LSP bei didintų reklamos pardavimus tinklapyje.
Naujas LSP įvaizdis bus pristatytas perkėlus LSP duomenų bazę.

Kitos su LSP susijusios veiklos
Šiuo metu toliau diegiama LSP skambučių linija, kuri leis užtikrinti kokybiškesnį studentų
aptarnavimą, taip pat vykdomi LSP duomenų bazės perkėlimo darbai.

PAPILDOMŲ FINANSŲ PRITRAUKIMAS *
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos studentų sąjungos komanda dėjo pastangas bandydama
užmegzti santykius su verslo sektoriumi ir pritraukti papildomas investicijas. Informacija
apie į Lietuvos studentų sąjungos biudžetą pritrauktas papildomas lėšas pateikiama
finansinėje ataskaitoje.

*
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NEPASIEKTI TIKSLAI IR TEBEVYKSTANTYS
PROJEKTAI
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos studentų sąjunga kėlė sau ambicingus tikslus, tačiau ne
visas idėjas pavyko įgyvendinti dėl išteklių stokos ar pasikeitusios politinės situacijos.
Šiame ataskaitos skyriuje pateikiama informacija apie planuotas, tačiau neį gyvendintas
arba ne pilna apimtimi įgyvendintas, idėjas.

Nepasiekti tikslai
Šioje lentelėje pateikiama informacija apie projektus, kurių Lietuvos studentų sąjungai
įgyvendinti nepavyko.
Kryptis

Veikla

Akademinis sąžiningumas

Studentų padėties
gerinimas
Studijų kokybės gerinimas

Priemonės
Lietuvos studentų sąjungos
rekomendacijų
dėl
akademinio
sąžiningumo
diegimas aukštųjų mokyklų
etikos kodeksuose
Studentų savivaldų įtraukimas
į vidinius studijų programų
tobulinimo
procesus
ir
programų vertinimą
Tyrimas
dėl
studijų
nutraukimo priežasčių

Komunikacijos sistemos
tobulinimas
Organizacijos
stiprinimas

Tarybos narių stovykla
Studentų savivaldų
stiprinimas

Paslaugos

Intranetas (taip pat reikėtų
daugiau
dėmesio
skirti
organizacijos naujienlaiškio
sistemingam
rengimui
ir
platinimui)

Papildomų lėšų pritraukimas

Studentų
atstovų
kompetencijų aprašas ir jo
įdiegimas
Reklamos
pardavimai
pirmakursių priėmimų metu
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Tebevykstantys projektai
Šioje lentelėje pateikiama informacija apie tebesitęsiančius Lietuvos studentų sąjungos
projektus.
Veiklos kryptis

Veikla

Priemonės
Tyrimas
akademinio
sąžiningumo indeksas

Akademinis sąžiningumas
Akademinio
sąžiningumo
vizualinė kompanija
Studentų padėties
gerinimas

Organizacijos
stiprinimas

Paslaugos

Studijų finansavimas

Individualizuota
stojimo
sistema, užtikrinanti socialinį
teisingumą

Studentų finansinė padėtis

Stipendijų kėlimas pagal LR
Vyriausybės
ir
Studentų
sąjungos susitarimą

Pozicijų formavimas

Aukštojo mokslo vizijos gairės
dėl
studijų
kokybės
ir
socialinės aukštojo mokslo
dimensijos

Komunikacijos sistemos
tobulinimas

LSP įvaizdžio atnaujinimas

Besimokančios organizacijos
kultūros kūrimas

Savanoriavimo
Studentų
sąjungoje skatinimas

Įdarbinimo projektas (projektas laikinai sustabdytas Valdybos
sprendimu)

Lietuvos studentų sąjungos
2016-2017 m. veiklos ataskaita
Ataskaita teikiama 2017 m. vasario 25 d.
Konferencijos posėdyje
Ataskaitą teikia Paulius Baltokas
Ataskaitą parengė Liucija Sabulytė
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