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Įvadas
Lietuvos studentų sąjungai 2010-ieji buvo metai, kupini kūrybinės energijos, ambicingų idėjų, džiugių pasiekimų ir
užburiančio studentiško bendrumo jausmo. Per laiką nuo paskutinės ataskaitinės Konferencijos pavyko realizuoti ne
vieną svarbų uždavinį, įgyvendinti puoselėtą idėją. Patyrėme, jog mažos pergalės tik sustiprina laimėjimų troškulį. Tad
esame pasiryžę naujus iššūkius pasitikti drąsiai, bet prieš žengdami į naują veiklos atkarpą norime apžvelgti nueitąją,
įvertinti tai, kas atlikta. Tikime, tai visus įkvėps dar aktyviau siekti, kad studentiškas judėjimas Lietuvoje būtų vertinga
šalies visuomenės pažangos dalis.
Bendroji apžvalga

Šiuo metu Lietuvos studentų sąjunga yra narė:
Eil.nr.:

Organizacija

Nacionalinėse organizacijose
1.
Žinių ekonomikos forumas (ŽEF)
Tarptautinėse organizacijose
2.
European students union (ESU)
3.
Nordic Organization Meeting (NOM)
4.
Baltic Organization Meeting (BOM)

Statusas
tikroji narė
tikroji narė
tikroji narė
steigėja ir tikroji
narė

Atsiskaitomu laikotarpiu Lietuvos studentų sąjunga vienijo 15 studentų savivaldų, tikrųjų narių:
Eil.nr.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Studentų savivalda
Kauno medicinos universiteto Studentų atstovybė (KMU SA)
(iki 2010 m. rugsėjo 17 d.)
Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė (KTU SA)
Kauno kolegijos Studentų atstovybė (KK SA)
Kolpingo kolegijos Studentų atstovybė (KOKS SA)
Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga (KU SS)
Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA)
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM SA)
Lietuvos kūno kultūros akademijos Studentų atstovybė (LKKA SA)
Lietuvos žemės ūkio universiteto Studentų atstovybė (LŽŪU SA)
LCC Tarptautinio universiteto Studentų atstovybė (LCC TU SA)
Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė (MRU SA)
Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (VDU SA)
Vilniaus pedagoginio universiteto Studentų atstovybė (VPU SA)
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Studentų atstovybė (ISM
SA)
Žemaitijos kolegijos Studentų atstovybė (ŽK SA)

Statusas
tikrasis narys
tikrasis narys
tikrasis narys
tikrasis narys
tikrasis narys
tikrasis narys
tikrasis narys
tikrasis narys
tikrasis narys
tikrasis narys
tikrasis narys
tikrasis narys
tikrasis narys
tikrasis narys
tikrasis narys

Studentų sąjungos deleguoti atstovai veikti su aukštuoju mokslu susijusiose institucijose, komisijose, darbo
grupėse kitose struktūrose:
Eil.nr.:
5.
6.
7.
8.

Darbo grupė/komitetas/komisija/kita
Lietuvos kultūros kongreso Taryba (Dainius Dikšaitis).
Lietuvos žinių ekonomikos forumo Taryba (Dainius Dikšaitis).
Studijų kokybės vertinimo centro Taryba (Dainius Dikšaitis).;
Mokslo ir studijų institucijų vertinimo tarybos prie Studijų kokybės vertinimo centras
(taryba veikė iki 2010 m.); (Dainius Dikšaitis).
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Nacionalinės studijų programos Valdymo komitetas (Dainius Dikšaitis).
Nacionalinės studijų programos Projektų atrankos komitetas (Dainius Dikšaitis).;
Kredito įstaigų valstybės remiamoms paskoloms studentams teikti atrankos komisija
(Dainius Dikšaitis).;
Jaunimo visuomeninės, mokslinės, sportinės, meninės iniciatyvų skatinimo komisija
(Dainius Dikšaitis).;
Jaunimo darbo centro metodinė taryba (Dainius Dikšaitis);
Lietuvos universitetų rektorių konferencija (Dainius Dikšaitis, Dovydas Kinderys).
Lietuvos pramonininkų konfederacijos Petro Vileišio nominacijų komiteto narys (Dainius
Dikšaitis).
Valstybinio studijų fondo Valdyba (Dovydas Kinderys);
Darbo grupė dėl priėmimo į meno studijas 2010 m. tvarkos (Dovydas Kinderys);
Paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus gauti pretendentų
atrankos komisija (Dovydas Kinderys);
Valstybės Nepriklausomybės stipendijų komisija (Dovydas Kinderys)
Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (Dainius Dikšaitis, Dovydas Kinderys)
Europos Sąjungos aukštojo mokslo programų koordinavimo Lietuvoje ekspertų komisija.
(Karina Ufert)
Valstybinio studijų fondo Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų,
vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo ir atsikaitymo
už skirtas lėšas komisija (Donatas Juodpusis)
Darbo grupė oficialiajam Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos vertimui parengti
(Rūta Ruolytė)
Mokslo ir studijų institucijų vertinimo tarybos universitetų komisija (Skirmantas Bajoras)
Tarptautinė ekspertų grupė universitetų veiklos kokybei vertinti (Karina Ufert)
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas (Dainius Dikšaitis, Dovydas Kinderys)
Ministro Pirmininko darbo grupė dėl PSD (Dainius Dikšaitis)
MOSTA projekto STAT projekto ekspertas (Dainius Dikšaitis)
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Studentų sąjungos centrinio Biuro komanda ir jos kaita:
 Prezidentas Dainius Dikšaitis;
 Viceprezidentė studentų atstovavimo kokybės plėtrai Monika Sičiūnaitė (nuo 2010 07 01)
 Viceprezidentė tarptautiniams reikalams Karina Ufert (iki 2010 07 01)
 Viceprezidentas strateginei plėtrai Nedas Kundrotas
 Projektų vadovas ir įvairovės srities koordinatorius Vytautas Valentinavičius
 Akademinio proceso ir socialinių reikalų koordinatorius Dovydas Kinderys (iki 2010 11 01)
 Akademinio proceso ir socialinių reikalų koordinatorė Miglė Liorančaitė (Savanorystės pagrindais veikė nuo 2010
11 15 iki 2011 02 21)
 Atstovė ryšiams su visuomene Simona Juočepytė
 Biuro vadovė Aistė Kudrevičiūtė (iki 2010 10 15)
 Administratorė Aistė Petrauskaitė (nuo 2010 10 15)
 Finansininkė Irena Pogudienė;
 Teisininkas Rimas Bielinis;
 Savanoris LSP Nuolaidų programai kuruoti Arnas Vildžiūnas
 Sociologė Justina Keldušytė (Savanorystės pagrindais veikė nuo 2010 11 15 iki 2011 02 21)
Tarybos nariai:



















Agnė Ramonaitė (KMU SA) (iki 2010 spalio mėn.)
Gintarė Kareivaitė (KVK SA)
Simonas Pusvaškis (LŽŪU SA)
Antanas Girčys (LŽŪU SA)
Donatas Juodpusis (VDU SA)
Salomėja Sovaitė (KUSS)
Mantas Ambraška (TTVAM SA)
Laurynas Juozapaitis (MRU SA)
Kristina Marmaitė (LKKA SA)
Mindaugas Grajauskas (KTU SA)
Dmitrij Ilgevič (VPU SA)
Vadim Chleborodov (VPU SA)
Sandra Poškaitė (ISM SA)
Arūnė Kavaliauskaitė (ISM SA)
Sandra Norvaišaitė (ŽK SA)
Tatsiana Yankelevich (LCC SA)
Audrius Petrošius (MRU SA)
Vaidotas Čėsna (KMU SA)

Valdybos nariai:
 Eglė Juozapavičiūtė (Klaipėdos regionas)
 Skirmantas Bajoras (Kauno regionas)
 Mantas Simanavičius (Kauno regionas)
 Vytautas Birmontas (Vilniaus regionas)
 Laura Vaštakaitė (Vilniaus regionas)
Kontrolės komitetas:
 Arūnas Eitutis (KTU SA)
 Paulius Baltokas (VDU SA)
 Linas Solomačinas (LKKA SA)
Atsiskaitomu laikotarpiu nuolat teiktos konsultacijos studentų savivaldoms bei studentams, palaikyta vidinė
organizacijos komunikacija, apie organizacijos veiklą informuota žiniasklaida, Lietuvos akademinė bendruomenė,
informacija apie Studentų sąjungos veiklą, svarbesnius su veikla susijusius studentų judėjimui aktualius įvykius
skleista organizacijos interneto tinklalapyje www.lss.lt.
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Studentų sąjungos vidaus veikloje toliau stiprinta komunikacija tarp LSS ir organizacijos narių, vykdant vidine veiklos
analizę, teikiant rekomendacijas, vedant mokymus, vykdant vizitus. LSS biuro komanda nuolat dalyvavo įvairiuose
Studentų savivaldų pramoginiuose, kultūriniuose renginiuose, rinkiminėse-ataskaitinėse konferencijose,
Gimtadieniuose.
Organizacija ir toliau skyrė dėmesio ryšiams su ALUMNI. Buvę studentų judėjimo lyderiai, aktyvūs Lietuvos studentų
sąjungos nariai nuolat kviečiami dalyvauti svarbiausiuose organizacijos renginiuose, bendrauti ir dalintis patirtimi
įvairiuose mokymuose, seminaruose.
Lietuvos studentų sąjungos misija – atstovaudami Lietuvos studentiją nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, vienydami
Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų studentų savivaldas bei stiprindami Lietuvos kolegijų studentų savivaldas,
kuriame pilietišką ir sąmoningą visuomenę bei įtakojame jos raidą.
Lietuvos studentų sąjungos veiklos Strategijoje 2005-2010 metams numatytiems tikslams pasiekti pasitelktos
skirtingos veiklos organizavimo ir raiškos formos: apklausos, seminarai, konferencijos, tyrimai, diskusijos, konkursai,
projektų rengimas ir plėtojimas.
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1. Tikslas: Atstovauti visiems Lietuvos studentams nacionaliniu lygiu

1.1 AKADEMINIS PROCESAS IR SOCIALINIAI REIKALAI
Lietuvos studentų sąjunga Nacionaliniu lygiu aktyviai veikė sprendžiant aukštojo mokslo pertvarkos
įgyvendinimo klausimus, nuolat formavo ir viešino studentų pozicijas bendrojo priėmimo į aukštąsias
mokyklas, studijų formų, valstybės lengvatų, skatinamųjų ir socialinių stipendijų klausimais. Studentų
sąjunga nuolat dalyvavo ir aktyviai atstovavo studentus švietimo politiką formuojančiose institucijose.

1.1.1

BENDRASIS PRIĖMIMAS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

Dėl duomenų vėlavimo bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas apie 100 pretendentų
studijuoti nemokamai liko be valstybės finansavimo. Tai paaiškėjo studentų atstovams Studentų sąjungoje
atlikus pirminę šių metų bendrojo priėmimo analizę. Sąjunga kritiškai vertino pastarųjų dviejų metų
priėmimo organizavimą ir primygtinai ragina tobulinti visą priėmimo sistemą.
Studentų sąjunga reiškė susirūpinimą ir kvietė valdžios atstovus konstruktyviu dialogu spręsti bendrojo
priėmimo į šalies aukštąsias mokyklas Į-ojo etapo organizavimo problemas. Studentų sąjunga akcentavo, kad
nespėjusiems laiku pristatyti savo dokumentų stojusiesiems jaunuoliams būtina sudaryti galimybes pakartotinai
dalyvauti konkurse dėl valstybės finansavimo studijoms. Buvo pastebėta, kad išsilavinimą įgiję 2009 m. ir anksčiau,
nežinojo apie tai, kad jiems taikoma kitokia duomenų apie jų išsilavinimą teikimo tvarka, nei tiems, kurie vidurinį
išsilavinimą įgijo šiemet.
REZULTATAS: Su Studentų sąjungos parengtais bendrojo priėmimo vertinimu ir siūlymais buvo taip pat
supažindinti: Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys, Lietuvos universitetų
rektorių konferencijos prezidentas Romualdas Ginevičius, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam
priėmimui organizuoti (LAMA BPO) prezidentas Pranas Žiliukas, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos
prezidentas Gintautas Bražiūnas, Lietuvos nevalstybinių aukštųjų mokyklų asociacijos prezidentė Daiva Daugvilienė,
Lietuvos moksleivių sąjungos ir Lietuvos mokinių parlamento vadovai.
Bendrojo priėmimo į šalies aukštąsias mokyklas I-ojo etapo metu pastebėtos klaidos buvo pripažintos ir yra
taisomos, o nukentėjusiems padedama. Tokia informacija pasiekė Lietuvos studentų sąjunga. Ministerijos
atsakymas gautas po to, kai Studentų sąjunga pranešė apie I-ojo etapo metu galimai nukentėjusius stojusiuosius,
kurių duomenys apie vidurinio išsilavinimo rezultatus laiku nepasiekė bendrojo priėmimo organizatorių.

1.1.2 IŠTĘSTINIŲ IR NUOLATINIŲ STUDIJŲ PRAKTINIS TAIKYMAS
Lietuvos studentų sąjungos Tarybos nariai pasisakė už ištęstinių studijų praktinio taikymo vienodinimą
skirtingose šalies aukštosiose mokyklose. Šią problemą Studentų atstovai akcentavo 2010 liepos mėn. per
Studentų sąjungos Tarybos posėdį. Šiuo klausimu Studentų atstovai taip pat akcentavo, jog visos sąlygos, išskyrus
studijų intensyvumą, ištęstinės formos studentams privalo būti tos pačios kaip ir nuolatine forma studijuojantiesiems.
Dėl ištęstinių studijų praktinio taikymo Lietuvos aukštosiose mokyklose Studentų sąjunga kreipėsi į Švietimo mokslo
ministeriją (ŠMM), Universitetų rektorių ir Kolegijų direktorių konferencijas, Nevalstybinių aukštųjų mokyklų
asociaciją. Šiuo tikslu Lietuvos studentų sąjunga visus metus siekė, kad studentams Privalomo sveikatos
draudimo (PSD), studijų kainų ir valstybės lengvatų taikymas ištęstinių ir nuolatinių studijų formų
studentams būtų taikomas vienodai.

1.1.3 STUDENTŲ PRIVALOMASIS SVEIKATOS DRAUDIMAS
Lietuvos studentų sąjunga gina studentų teises dėl Privalomąjį sveikatos draudimo.
Veikimo būdas: Lietuvos studentų sąjunga, remdamasi Tarybos pozicija, Privalomojo sveikatos draudimo klausimu
dirbo dalyvaudama darbo grupės posėdžiuose Vyriausybėje, bendraudama su Lietuvos Rektorių, Kolegijų direktorių
Konferencijomis, konsultuojantis su aukštojo mokslo nepriklausomais ekspertais, Studentų sąjungos Alumnais,
Tarybos nariais.
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Lietuvos studentų sąjunga Privalomąjį sveikatos draudimo klausimą pradėjo nagrinėti nuo 2010 m. liepos
mėn., kai Vyriausybėje buvo sušaukta spec. darbo grupė šiam klausimui nagrinėti.
REZULTATAS: PSD klausimu prie bendros nuomonės nebuvo prieita ir klausimas buvo atidėtas rudeniui.

----2010m. Lapkričio 17 d. PSD klausimą norėta svarstyti ir Vyriausybėje, kai buvo ketinama pateikti įstatymo
projektą, kuriuo būtų diskriminuojami ištęstinių studijų bei vyresni nei 25 metų nuolatinių studijų studentai.
Lietuvos studentų sąjunga reaguodama į tai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje surengė masinę laiškų protesto akciją, po
kurios Vyriausybė nusprendė atidėti šio klausimo sprendimą.
REZULTATAS: Vyriausybė išgirdo studentų balsą ir nesvarstė PSD klausimo. Drauge studentus suvienijo ir Lietuvos
Rektorių ir Kolegijų Direktorių Konferencijų bendrosios pozicijas PSD klausimu.

----Studentų sąjunga kreipėsi į šalies Vyriausybę, Švietimo ir mokslo ministeriją, Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komitetą, kviesdama užtikrinti, jog PSD lengvatomis akademinis jaunimas nebūtų priešinamas.
REZULTATAS: . Lietuvos studentų sąjungos pozicijai dėl studentų PSD pritarimą išreiškė Švietimo ir mokslo
ministerija, Lietuvos universitetų rektorių bei Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos.

----2010m. Lapkričio 19 d. įvyko išplėstinis, dar 2010 m. balandį Premjero potvarkiu suburtos darbo grupės
pasitarimas PSD klausimui pakartotinai spręsti.
REZULTATAS: pasitarime nebuvo prieita prie bendros pozicijos, kaip toliau reiktų elgtis su studentų PSD.

----2010m. Gruodžio prad. Prezidentas D. Dikšaitis dalyvavo pasitarime Švietimo ir mokslo ministerijoje dėl
ŠMM ir SODROS bendrų veiksmų renkant informaciją apie dirbančius šalies studentus. Studentų sąjungos
prezidentas paragino nedelsiant atlikti statistinę analizę apie tai kiek ištęstinių, vakarinių ir neakivaizdinių formų
studentų Lietuvoje dirba (užsiima kita ekonomine veikla), t.y. kuriai šių studentų daliai reikalingas PSD.
REZULTATAS: Švietimo ir mokslo ministerija, norėdama išsiaiškinti realų PSD lėšų poreikį nuolatinės ir
ištęstinės studijų formos studentams, atliko dirbančių ir nedirbančių studentų duomenų analizę. Tyrime buvo
akcentuojama, jog šalies dieninės bei nuolatinės studijų formos studentų sveikatos draudimui buvo skiriama apie 80
mln. litų. Tačiau analizėje apskaičiuota, kad apdrausti nedirbančius studentus užtektų skirti per 18 mln. litų. Tokiomis
aplinkybėmis Sveikatos apsaugos ministerijos, Ligonių kasų prie Sveikatos apsaugos ministerijos teiginiai, jog visų
nedirbančių studentų PSD išlaidoms dengti valstybė neturi lėšų, vertintini, kaip nepagrįsti. Pažymėtina, kad Lietuvoje
iki šiol nebuvo analizuojamas realus PSD skirstymas dieninės ir nuolatinės studijų formos studentams.

----2011m. Sausio 10 d. Studentų atstovai Sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlytam Sveikatos apsaugos
įstatymo projektui pažėrė šūsnį pastabų ir pateikė siūlymus jam tobulinti. Vienas pagrindinių siūlymų – iš
esmės reformuoti Privalomojo sveikatos draudimo sistemą. Pateikti Studentų sąjungos siūlymai PSD klausimu
pagrindė faktą, jog valstybės lėšos gali būti ne tik sutaupytos, bet ir apdrausti visi studentai, nepaisant jų studijų
formos ir amžiaus. PSD Sąjungos pozicijos klausimo pristatymas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete.
REZULTATAS: Sveikatos apsaugos ministerija neatsižvelgė į Studentų atstovų siūlymus.

----2011 Vasario 2 d. Studentų atstovai pareiškė nepasitikėjimą PSD klausimu Vyriausybe ir pareikalavo kuo
greičiau perduoti PSD klausimą svarstyti Seimui. Studentai pastebėjo, kad Vyriausybės užsitęsęs PSD klausimo
svarstymas verčia studentus abejoti nuoširdumu vykdyti sisteminę aukštojo mokslo pertvarką ir protingai taupyti
lėšas. Itin daug dvejonių kėlė jau pusmetį Vyriausybės teikiami siūlymai, kurie kaskart prieštarauja pačių valdžios
atstovų deklaruojamom siekiamybėm.

----Paskutiniai siūlymai dėl PSD paviešinti žiniasklaidoje:
Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys teigė matąs kompromisinį sprendimą dėl studentų PSD. R.
Šukys siūlo, jog valstybė, nepriklausomai nuo amžiaus, turėtų drausti visus nuolatinę studijų formą pasirinkusius
studentus, o už pasirinkusiuosius tęstines studijas - jei už jų mokslą moka valstybė, taip pat už nedirbančius
doktorantus.
Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, kaip ir Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas
Jankauskas, laikosi nuomonės, kad valstybė PSD turėtų drausti tik tuos studentus, kurie, nepriklausomai nuo
studijų formos, neturi jokių darbo santykių. Tuo tarpu dirbantys studentai nebūtų valstybės draudžiami.
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NUOLATINIŲ IR IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ KAINŲ ANALIZĖ

Lietuvos studentų sąjunga įvykdė Studijų kainų analizę ir palygino nuolatinių ir ištęstinių studijų kainas.
Buvo pastebėta, jog iš 27 mokyklų studijų kainos skyrėsi 17 aukštųjų mokyklų, 14 aukštųjų mokyklų
atsiuntė paaiškinimus, 3 mokyklos nesureagavo į Studentų atstovų užklausą. Primename, jog Lietuvos
studentų sąjungos Tarybos pozicija - už ištęstinių studijų praktinio taikymo vienodinimą skirtingose šalies
aukštosiose mokyklose. Kartu studentų atstovai akcentavo, jog visos sąlygos, išskyrus studijų intensyvumą,
ištęstinės formos studentams privalo būti tos pačios kaip ir nuolatine forma studijuojantiesiems.
REZULTATAS: Šiuo tikslu Studentų sąjungos atstovų vykdyti susitikimai dėl studijų kainų su: VTDK administracija,
VGTU administracija, Klaipėdos valstybinės kolegijos vadovybe, Vilniaus kolegijos administracija. Nesureagavo dėl
studijų kainų Studentų atstovų pateiktų pastabų šios aukštosios mokyklos: Kauno technikos kolegija, Kauno miškų ir
aplinkos apsaugos kolegija, Marijampolės kolegija.

Taip pat įvyko susitikimas su Švietimo ir mokslo viceministre. Susitikimas įvyko ir su SKVC administracija,
diskutuota dėl aukštųjų mokyklų studijų programų vykdymo. Dėl ištęstinių studijų praktinio taikymo Lietuvos
aukštosiose mokyklose Studentų sąjunga kreipėsi į Švietimo mokslo ministeriją, Universitetų rektorių ir Kolegijų
direktorių konferencijas, Nevalstybinių aukštųjų mokyklų asociaciją. Konstruktyvaus dialogo su skirtingų institucijų
atstovais dėka, situacija analizuojama. Pastebėtos kompleksinės aukštąjį mokslą formuojančių institucijų spragos.

1.1.5

SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ PASKIRTYMAS STUDENTAMS

Lietuvos studentų sąjungos pozicija: skatinamųjų stipendijų finansavimą proporcingai padidinti ta dalimi,
kuria 2010-aisiais metais socialinėms stipendijoms suplanuotos valstybės biudžeto lėšos liko nepanaudotos
šioms stipendijoms finansuoti. Studentu atstovai nutarė valdžios atstovams siūlyti kitu metu patvirtino, jog 400800 litų skatinamąja stipendija gaunančių studentų skaičius turėtų siekti bent 20proc. (šiuo metu pagal Švietimo ir
mokslo ministerijos rekomendacijas tokiu studentų skaičius aukštosiose mokyklose tesiekia 3-6%).
Taip pat posėdyje buvo apžvelgta aukštosiose mokyklose vykdoma studentu rotacija. Studentu atstovai pasiūlė
laikytis iki 2009 studijų metų aukštosiose mokyklose galiojusių minimalių pažangumo kriterijų. Tai, tikimasi, neleis
griežtinti reikalavimu, kuriems neatitinkantys studentai šalinami iš aukštosios mokyklos jiems pasiūlant studijas
toliau tęsti iš savo kišenės.
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1.1.6 STUDENTŲ ATSTOVŲ DALYVAVIMAS BENDRAJAME PRIEĖMIME Į AUKŠTĄSIAS
MOKYKLAS
Lietuvos studentų sąjunga: Lietuvoje trūksta daugiau inovatyvių brandos egzaminų formų priimant bei
padedant abiturientams pasirinkti tikslingą studijų sritį. Tokios išvados buvo prieita per Studentų sąjungos
organizuotą nacionalinį pirmakursių tyrimo aptarimą. Tyrimą vykdė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
centras „MOSTA“ prie Švietimo ir mokslo ministerijos.
REZULTATAS: Susitikimo metu „MOSTA“ atstovė taip pat pristatė pirmakursių nuomonę apie numatomą gebėjimų
poreikį profesinėje veikloje, tarp kurių pirmiausiai buvo išskirta komunikacija, savarankiškos tobulėjimas ir
sprendimų priėmimas. Studijų sėkmę labiausiai lemiančiu veiksniu pirmakursiai pažymėjo dėstymą ir dėstytojo
veiklą. Labiausiai pageidaujamas darbas baigus studijas visose studijų srityse - kurti savo verslą ir dirbti valstybės
tarnyboje.
---Lietuvos studentų sąjungos atstovai pirmą kartą dalyvavo stojamųjų egzaminų vertinimo komisijų veikloje
stebėtojų teisėmis. Studentų atstovai kritikavo stojamųjų egzaminų organizavimą ir siūlė tobulinti esamą
tvarką.
REZULTATAS: Parengtas atskiras kreipimasis dėl stojamųjų egzaminų į meno srities studijas vykdymo. Raginama
atsižvelgti į aptiktus pažeidimus ir nedelsiant imtis veiksmų, jog stojančiųjų teisės

1.1.7

PEREINAMASIS BALAS STOTI Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

Pereinamojo balo stoti į aukštąsias mokyklas įvedimas, nepertvarkius iš esmės bendrojo priėmimo į
aukštąsias mokyklas sistemos, būtų neefektyvus. Prie tokios bendrosios pozicijos priėjo Lietuvos studentų
sąjungos Tarybos nariai. Studentų sąjungos pozicija buvo pristatyta per Lietuvos Rektorių Konferenciją.
REZULTATAS: Studentų atstovų balsas buvo išgirstas, centralizuoto pereinamojo balo stoti į aukštąsias mokyklas
sistema nebuvo patvirtinta Lietuvos Rektorių Konferencijoje.
----Pereinamojo balo stoti į aukštąsias mokyklas įvedimo klausimą tinkamai išanalizuoti Lietuvos studentų
sąjunga (prieš parengiant bendrąją poziciją) surengė apskritojo stalo diskusiją dėl praeinamojo balo stojant į
aukštąsias mokyklas Studentų sąjungos centriniame biure.
REZULTATAS: Palyginti skirtingų aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarkos ir taikomas pereinamas balas. Prie
bendrosios pozicijos dėl praeinamojo balo stojant į aukštąsias mokyklas prieita nebuvo. Viena iš diskutuotų
alternatyvų iš esmės keisti bendrojo priėmimo pagrindus. Diskusijoje dalyvavo: MRU SA, VDU SA, VPU SA, KTU SA, KK
SA, MRU studijų prorektorius, Lietuvos moksleivių sąjungos, Studentų sąjungos centrinio biuro ir Nacionalinio
egzaminų centro atstovai.

1.1.8

AKCIJA „KLAUSK STUDENTO“

Prasidėjus 2010-ųjų metų bendrajam priėmimui į aukštąsias mokyklas, stojantiesiems kilo daug klausimų bei
neaiškumų apie studijas, priėmimą, aukštąsias mokyklas. Tam, jog būsimi studentai išvengtų klaidų ir
priėmimas nebūtų sudėtingas, 2010-ųjų metų vasarą Lietuvos studentų sąjunga inicijavo akciją
„Klausk studento“.
Akcijos iniciatoriai - Lietuvos studentų sąjunga drauge su jaunimo asociacija Studentų brolija ir seserija „barake.lt”
bei interneto tinklalapiu „Studentas.LT“.
Projekto tikslas – teikti pagalbą stojantiesiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Akcijoje dalyvavo skirtingų Lietuvos
aukštųjų mokyklų studentų savivaldų atstovai. Akcija tęsiasi nuo birželio 25 iki rugpjūčio 18 dienos.
Projekto veikla: Akcijos metu studentų atstovai aktyviai padėjo abiturientams ir suteikė informacijos aukštojo
mokslo klausimais. Trylika skirtingų studentų savivaldų teikė abiturientams aktualią informaciją Vilniuje, Kaune ir
Klaipėdoje. Norėdami išsiaiškinti neaiškumus, stojantieji galėjo ateiti į organizacijų biurus, klausti elektroniniu paštu
ir telefonu.
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REZULTATAS: Studentų atstovų duomenimis, Kauno regiono stojančiųjų akcija sulaukė daugiausiai dėmesio.
Vidutiniškai sulaukta per 50-70 klausimų. Daugiausiai klausimų kilo dėl studijų specifikos-studijuojamųjų dalykų,
dėstytojų, sudaromų sąlygų studijuoti nuotoliniu ir realiu būdu. Akciją koordinavo Studentų sąjungos asistentė
ryšiams su visuomene Simona Juočepytė ir akademinių reikalų ir socialinės raidos koordinatorius Dovydas Kinderys.

1.1.9

IŠORINIS STUDIJŲ VERTINIMAS

Lietuvos studentų sąjunga drauge vykdė studentų atranką į lietuvių ir tarptautines ekspertų grupes 20112012 mokslo metais vertinti šalies aukštųjų mokyklų studijų programas.
REZULTATAS: Sulaukta aktyvaus studentų susidomėjimo galimybėmis įvertinti studijų programas. Dalyvauti
atrankoje panoro 224 kandidatai. Iš užsiregistravusių kandidatų atrinkta 60 pretendentų antrajam etapui – pokalbiui,
tarp kurių žymią dalį sudaro puikiai besimokantys doktorantai, magistrantai. Pokalbiai su atrinktais kandidatais vyko
lapkričio 11-12 dienomis. Po antrojo etapo bus atrinkta 19 būsimų ekspertų, kurie dalyvaus Studijų kokybės
vertinimo centro organizuojamame išoriniame studijų programų vertinime. Tokiu būdu studentai bus įtraukti į
studijų vertinimą, tobulinimą. Atrankoje dalyvavę studentą taip pat įtraukti į Lietuvos studentų sąjungos kuriamą
studijų vidinio vertinimo programą.

1.1.10 PROBLEMOS IR SPRENDIMAI
Aukštosios mokyklos skirtingai interpretuoja Aukštojo mokslo įstatymo rotacijos principą. Ko pasekmėje
studentai netenka galimybės vykdyti rotaciją iš valstybės apmokamos į neapmokamą studijų vietą.
Itin prieštaringai Lietuvos studentų sąjungos vertinamas studentų rotacijos principas. Rotacija realiai turėjo būti
įgyvendinama kas pusantrų metų, tačiau iš studentų buvo gauti pranešimai dėl aukštosiose mokyklose vykdomos
dirbtinės rotacijos, t.y. griežtinamų pažangumo kriterijų, kurių neatitinkantys valstybės finansavimą studijoms
gavusieji studentai išbraukiami iš studijuojančiųjų sąrašų, o studijas tęsti jiems pasiūloma už jas mokant aukštųjų
mokyklų nustatytą studijų kainą. Reaguodama į tai, Lietuvos studentų sąjunga pasisakė prieš dirbtinės studentų
rotacijos vykdymą griežtinant minimalius studentų pažangumo kriterijus.
REZULTATAS: Lietuvos studentų sąjunga parengė raštą, kuriuo išreiškė neigiamai vertinamą minėtą dirbtinės
rotacijos apraiškas. Jos iškreipia MSĮ įtvirtintus studijų organizavimo principus, pažeidžia studentų teisėtus lūkesčius,
kurie kilo Seimui priėmus Įstatymą. Dėl to, kas pasakyta, Studentų atstovai ragino užtikrinti, kad aukštosioms
mokykloms suteiktos autonomijos ribos taikant studentų rotaciją nebūtų peržengtos, minimalūs studentų pažangumo
kriterijai, aukštosiose mokyklose galioję iki MSĮ priėmimo, nebus griežtinami, o sugriežtinti bus atitaisyti iki prieš MSĮ
priėmimą taikytus.
----Lietuvos studentų sąjunga kritiškai įvertino viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimai 40
tūkstančių šalies studentų nepagrįstai apskaičiuotas Privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Šias 2009 m.
rudenį studijas pradėję nuolatinių studijų studentai neva privalo mokėti iš savo kišenės. Studentų sąjunga atliko
situacijos analizę, kuri parodė, jog PSD įmokas turinčios apskaičiuoti ir surinkti valstybės institucijos to atlikti
negalėjo dėl spragų teisės aktuose. Iš studentų nusiskundimų apie nepagrįstai jiems priskaičiuotą PSD taip pat nebuvo
gauta.
REZULTATAS: Šiuo tikslu Lietuvos studentų sąjunga parengė raštą, kuriame Švietimo ir mokslo bei Sveikatos
apsaugos ministrams siūlyta imtis visu reikiamų priemonių, jog dėl sutrikusios komunikacijos tarp žinybų, įstrigusių
teisės aktų pataisų, akademinis jaunimas nenukentėtų, t.y. PSD įmokos nebūtų skaičiuojamos į užsienį studijuoti pagal
mainų programas išvykusiems bei akademinių atostogų išėjusiems Lietuvos studentams taip pat nuolatinių studijų
studentams.
----Lietuvos studentų sąjunga pastebėjo, kad aukštajame moksle apstu investicijų, tačiau bendrabučiai, kaip
neatsiejama studijų dalis, buvo pamiršti. Vis daugiau studentų nusiskundimų sulaukianti Studentų sąjunga
atkreipė dėmesį, kad šalies aukštųjų mokyklų bendrabučių atnaujinimui ir modernizavimui šiais metais turėtų būti
skiriamas didesnis finansavimas. Studentų sąjunga pažymėjo, kad šalies aukštajam mokslui 2010-2011-iems metams
finansuoti skiriama nemažai lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių paramos fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto.
REZULTATAS: Studentų sąjunga dėl finansavimo aukštųjų mokyklų studentu bendrabučiams renovuoti parengė
raštą, kuriuo kreipėsi į Lietuvos Švietimo ir mokslo ministrą Gintarui Steponavičių. Švietimo mokslo ministerija
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drauge su Finansų ministerija nutarė daugiau skirti finansavimo bendrabučiams, o papildomai suteikti galimybių
finansinei paramai remiantis bendrabučiams skirta ES programa „Jessika“.
----Lietuvos studentų sąjunga kritiškai vertino Vyriausybėje suburtos darbo grupės siūlymą mažinti minimalų
atlyginimą visiems 18-24 m. amžiaus pradedantiesiems darbuotojams. Esą visi jie neturi darbui reikalingos
kvalifikacijos, patirties, dėl to šiuo būdu būtų sudarytos realesnės paskatos priimti jaunus žmones į darbą. Studentų
sąjunga pastebėjo, kad toks siūlymas nepalankus akademiniam jaunimui ir atrodė labiau orientuotas tenkinti
darbdavių poreikį turėti pigesnę darbo jėgą.
REZULTATAS: Studentų sąjunga parengė kreipimąsi, kuriuo išsamiai paaiškino problemą ir paragino skubiai
reaguoti į norą/ketinimus mažinti minimalų atlyginimą 18 - 24 m. amžiaus pradedantiesiems darbuotojams. Studentų
atstovai atkreipė dėmesį, kad būtina suteikti jaunimui palankias sąlygas įeiti į darbo rinką efektyvesniais keliais nei
buvo siūlyta. Vyriausybė Studentų sąjungos kritikuoto siūlymo atsisakė. Vyriausybė nutarė Europos Sąjungos lėšų
pagalba subsidijuoti dalį lėšų skirtų atlyginimams ir kitoms išlaidoms, skirtoms išlaikyti pirmą kartą įdarbintus po
studijų baigimo (pagal studijuojamą sritį) jaunuolius.
----Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikašaitis dalyvavo Lietuvos Rektorių Konferencijos
posėdžiuose Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Mykolo
Romerio.
REZULTATAS: Konferencijoje sutarta, jog Studentų sąjungos atstovai bus įtraukti į Rektorių konferencijos darbo
grupę dėl priemonių spręsti akademinio nesąžiningumo problemas. Rektoriai taip pat išreiškė pritarimą Studentų
sąjungos pozicijai dėl studentų stipendijų neįtraukimo į šeimos pajamas, nuo kurių skaičiuojama, skirti socialinę
pašalpą asmeniui (šeimai), ar ne.
----Studentų sąjungos atstovai įvykdę aukštųjų mokyklų finansinio audito išvadų analizę, pateikė dvejonių dėl
vykdomos Lietuvos aukštųjų mokyklų finansinės veiklos.
REZULTATAS: Studentų sąjunga Švietimo ir mokslo ministeriją ragino itin atsakingai įvertinti Valstybės kontrolės
atliktus aukštųjų mokyklų auditus. Šiuo atveju, taip pat Studentų atstovai išreiškė abejonių, ar Europos Sąjungos
Struktūrinių fondų parama, skirta aukštosioms mokykloms, tikrai pasieks studentus.
----Studentų sąjunga viešai išreiškė poziciją, jog Lietuvos studentų pažymėjimų gamybos ir išdavimo
organizavimo procesas, su juo susijusių veiklų ir lėšų, gautų iš šios veiklos, panaudojimas turėtų būti dar
labiau viešinimas. Didesnis dėmesys skaidrumui padės užtikrinti LSP projekto vykdymo kokybę bei stiprinti
pasitikėjimą Studentų savivaldomis.
REZULTATAS: Studentų sąjungos internetiniame tinklalapyje paviešintos visos LSP ataskaitos Švietimo ir mokslo
ministerijai, organizacijos metų finansinė apskaita, darbuotojų išlaikymo kaštai.
----Visi Lietuvos studentų sąjungos kreipimosi raštai, pozicijos, tarpinės veiklos ataskaitos pasiekiamos
organizacijos tinklalapyje www.lss.lt , skiltyje „Dokumentai“.
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SKAIDRAUS AUKŠTOJO MOKSLO LINK

„Neteisėta akademinių rašto darbų apyvarta: reiškinio paplitimo mastas ir priežastys Lietuvos aukštosiose
mokyklose“
Sąžiningumas ir skaidrumas yra vienos svarbiausių akademinių vertybių, o svetimų idėjų pasisavinimas yra laikomas
vienu didžiausių nusikaltimų. Tačiau studentų nesąžiningumo atveju susiduriama su šių vertybių sąlygiškumu.
Viešojoje erdvėje apstu informacijos apie įmones, kurios verčiasi akademinių rašto darbo prekyba. Akivaizdu, jog
tokioms paslaugoms egzistuoja pakankama paklausa.
Lietuvoje tai tampa nekontroliuojama ir pelninga veikla. Reaguodamas į tai Švietimo ir mokslo ministras kreipėsi į
Generalinę prokuratūrą, Lietuvos universitetų rektorių konferenciją, Lietuvos kolegijų direktorių konferenciją.
Bendroje darbo grupėje su Švietimo ir mokslo ministerija planuoja priimti kompleksinį priemonių planą akademinio
nesąžiningumo problemoms spręsti. Nepaisant viso to, praktiškai nėra patikimų duomenų apie tikrąjį problemos
mastą, priežastis ir paplitimą aukštosiose mokyklose.

TYRIMAS IR VEIKSMŲ PLANAS
Tyrimo tikslai: nustatyti akademinių rašto darbų neteisėtos apyvartos Lietuvos aukštosiose mokyklose:
 Mastą
 Pagrindines priežastis
 Galimas prevencines priemones
Teorinės tyrimo dalies uždaviniai:
 Ištirti kokią informaciją pateikia ir kaip save pristato akademinius rašto darbus rašančios įmonės ar individualūs
asmenys.
 Išsiaiškinti kokias kliūtis tokiai veiklai sudaro (jei sudaro) teisinė sistema, bendros socialinės normos,
akademinės etikos nuostatai.
 Aprašyti kokių prevencinių priemonių jau imasi Švietimo ir mokslo ministerija, aukštosios mokyklos, teisėtvarka.
Empirinės tyrimo dalies uždaviniai:
 Atskleisti kaip prekybą akademiniais rašto darbais vertina Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.
 Remiantis tyrimo duomenimis ir tyrimo metu pateiktais pasiūlymais išskirti galimas prevencines priemones
tokiai veiklai užkirsti.
Metodologija:
Remiantis nustatytais tyrimo tikslais ir uždaviniais buvo pasirinktas daugiametodis tyrimas, sudarytas iš šių
pagrindinių dalių:
 Literatūros apžvalga;
 Teisės aktų apžvalga;
 Analizė, kaip save pristato studentams rašto darbus rašančios įstaigos ir asmenys;
 Fokus grupių tyrimas (Fokus grupių metodas - tai fokusuotos problemos tyrimas grupės diskusijoje);
 Anketinis Lietuvos aukštųjų valstybinių mokyklų tyrimas (vykdoma).
Tyrimo eiga:
Pagrindinės išvados padarytos iš literatūros analizės, teisės aktų apžvalgos ir analizės kaip save pristato studentams
rašto darbus rašančios įstaigos ir asmenys pateikiamos žemiau, skyrelyje „Tarpinės tyrimo išvados“. Šie tiek plačiau
aptarsime fokus grupių diskusijas.
Fokus grupės: Šiame tyrime fokus grupės metodas buvo naudojamas dviem tikslais: kaip preliminary studija, kur
padėjo susipažinti su problematika ir pasirengti kiekybinei tyrimo daliai (reprezentatyviam anketiniam Lietuvos
valstybinių aukštųjų mokyklų tyrimui), ir taip pat kai dalis daugiametodžio tyrimo, kurti apibendrina ir parodo
problemos tendencijas, kryptis ir taip leidžia prasmingai paaiškinti tiek teorinę dalį, tiek ir kiekybinio tyrimo
rezultatus.
Fokus grupės buvo organizuotos trijuose Lietuvos valstybiniuose universitetuose:
• Vilniaus universitete
• Kauno technologijos universitete
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• Klaipėdos universitete
Bei trijose valstybinėse kolegijose:
• Utenos kolegijoje
• Panevėžio kolegijoje
• Alytaus kolegijoje
Fokus grupių tyrimo rezultatas:
1. Akademinių rašto darbų pirkimo priežastys
a) Asmeninės/vidinės studento savybės - tingi, nesupranta, nesugeba išmokti;
b) Aplinkos/išorinės sąlygos - sistemos trūkumai, dėstytojų abejingumas, dalyko „nereikalingumas“, visuomenės
požiūris į aukštąjį mokslą.
2. Akademinių rašto darbų pirkimo paplitimas:
a) Visi vykusių fokus grupių dalyviai yra bet girdėję apie prekybą akademiniais rašto darbais;
b) Daugelis yra susidūrę su šios veiklos reklama (skelbimais, patarimais iš lūpų į lūpas);
c) Visos fokus grupės sutarė, kad prekyba rašo darbais yra taip paplitusi, jog tampa problema,
kurią reikia spręsti.
3. Akademinių rašto darbų pirkimo prevencija:
a) Studentų požiūrio pasikeitimas;
b) Dėstytojų požiūrio pasikeitimas;
c) Bendros visuomenės nuostatos į akademinį nesąžiningumą pasikeitimas;
d) Aukštojo mokslo, atsiskaitymų sistemos pakeitimai.
Tarpinės tyrimo išvados
Apibendrinus šios tyrimo dalies rezultatus ir teorinę dalį buvo prieita prie tokių išvadų:
• Lietuvoje akademinio nesąžiningumo tematika beveik nėra tyrinėjama, tie tyrimai kurie yra daromi yra dažnai
vienkartiniai, apsiribojantys viena aukštojo mokslo įstaiga
• Literatūros apžvalga parodė, kad galima rasti įvairių paaiškinimų akademiniam nesąžiningumui, tačiau dėl mažo
temos ištirtumo sunku daryti prielaidas, kokia prevencija galėtų būti efektyviausia
• Save pateikdami kaip patikimus, neutralizuodami vertybinę tokio pasirinkimo įkrovą ir suteikdami finansines ir
konfidencialumo garantijas akademinius rašto darbus rašančios įmonės ir asmenys tampa patraukia paslauga.
• Fokus grupių tyrimas parodė, jog galima išskirti prekybos rašto darbais priežastis, paplitimą ir prevenciją ir kokie
gali būti šių aspektų tipai.
• Fokus grupių tyrimas parodė, kad prekybos rašto darbai problema egzistuoja ir ją reikia tyrinėti, suprasti bei spręsti.
Remiantis pirmosios tyrimo dalies išvadomis šiuo metu vykdoma antroji tyrimo dalis. Tyrimas planuojamas
pabaigti ir būti paviešintas š.m. kovo pradžioje.
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ĮVAIROVĖ IR SOCIALINĖ INTEGRACIJA

Lietuvos studentų sąjunga jau nuo 2005-ųjų metų nagrinėja neįgaliųjų, lyties, seksualinės orientacijos
studentų lygias teises bei aukštojo mokslo sąlygas Lietuvoje. Studentų sąjunga yra surengusi ir išleidusi ne
vieną leidinį, apklausą, tyrimą ir tarptautinę konferenciją, skirtą žmonių su negalia integracijos į aukštąjį
mokslą temoms. Studentų sąjunga taip pat įkūrė Įvairovės komitetą, kurį sudaro studentai iš šalies skirtingų
aukštųjų mokyklų.

1.3.1

TARPTAUTINĖ SKLAIDA IR BENDRADARBIAVIMAS

2010m. gegužės mėn. Lietuvos studentų sąjunga vykdė tarptautinį projektą „Kova su diskriminacija: teorijoje
lengva, įgyvendinti (praktikoje) sudėtinga“. Tarptautinio projekto tikslas - sukurti erdvę patirties sklaidai bei
darbui su skirtingomis diskriminuojamomis grupėmis aukštajame moksle. Projekto ašis - seminaras „Kova su
diskriminacija aukštajame moksle“. Seminaras taip pat buvo „Baltic Pride Vilnius 2010“ savaitės renginių dalis.
REZULTATAS: Seminaro metu buvo organizuojami mokymai, diskusija lyčių lygybės, negalios ir etniškumo temomis.
Projekto eigoje buvo didintas visuomenės supratimą diskriminacijos ir socialinės įtraukties aukštajame moksle tema,
projekto dalyviai parengė antidiskriminacines strategijas ir galimas įgyvendinimo priemones valstybėje. Tai pat
projekto dalyviai skatino aktyvius visuomeninių organizacijų narius imtis priemonių keičiant aplinką
diskriminuojamų grupių atžvilgiu. Tarptautinio projekte dalyvavo partneriai iš Jungtinės Karalystės, Gruzijos, Škotijos
ir Slovėnijos, Ukrainos, Kroatijos ir Austrijos.

1.3.2 BENDRADRABIAVIMAS SU SKANDINACIJOS AMBASADOMIS
Lietuvos studentų sąjunga per visus veiklos metus užmezgė glaudžius ryšius su Skandinavijos ir Europos Šiaurės šalių
Ambasadų atstovais. Lietuvos studentų sąjungos atstovai aktyviai dalyvavo Ambasadorių kviestiniuose susitikimuose,
pridėmimuose, naujų rėmimo, bendradarbiavimo programų pristatymuose .
REZULTATAS:
- Lietuvos studentų sąjungos projekto vadovo Vytauto Valentinavičiaus susitikimas su Norvegijos
Karalystės ambasadoriumi Steinar Gil.
REZULTATAS: Susitikimo metu aptartos Nevyriausybinių organizacijų „EEA“ Norvegų finansinio mechanizmo gairės.
- Lietuvos studentų sąjungos biure lankėsi Nyderlandų karalystės ambasadorius Josephus Camille
Wijnands. Ambasadorius domėjosi Studentų sąjungos vykdoma socialine ir akademine veikla, taip pat
diskriminacijos ir aukštojo mokslo prieinamumo klausimais. Susitikimo metu taip pat kalbėtasi dėl bendradarbiavimo
ir tarpusavio ryšiu plėtojimo galimybių, galimos paramos dirbant įvairovės srityje.
REZULTATAS: paremtas projektas „Įvairovė aukštajame moksle: nuo teorijos realybės link“.
- Studentų sąjungos Prezidentas Dainius Dikšaitis dalyvavo priėmime Jungtinių Amerikos Valstijų
ambasadoje.
REZULTATAS: susipažinta su Baltijos-Amerikos partnerystės programomis, aptartas galimas bendradarbiavimas.

1.3.3 DISKUSIJOS
Mykolo Romerio universitete Lietuvos studentų sąjunga surengė diskusiją „Ar universitetas atviras
kitataučiams?“. Diskusijos tinklas - išsiaiškinti su kokiomis kliūtimis dažniausiai susiduria kitataučiai studijuodami
Lietuvos aukštosiose mokyklose, kodėl šios problemos atsirado Lietuvos aukštosiose mokyklose, kokiu būdu
efektyviausiai galima būtų spręsti kitataučių problemas tiek aukštajame moksle, tiek visuomenėje.
Diskusijoje studentų atstovai ir ekspertai:
 drauge mokėsi kurti atvirą ir demokratišką bendravimą aukštajame moksle ir visuomeniniame gyvenime;
 susipažino su diskriminacijos rūšimis ir jų pasireiškimo formomis;
 diskutuodami aptarė diskriminacijos tipų skirtumus, panašumus;
 dalijosi asmenine ir aplinkinių diskriminacijos patirtimi.
Diskusijoje dalyvavo:
 Mykolo Romerio universiteto doc. dr. Vladislav B. Sotirovič,
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 Vilniaus Gedimino technikos universiteto doc. dr. Nida Vasiliauskaitė,
 Studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis
 Lygių galimybių plėtros centro atstovė dr. Vilana Pilinkaitė-Sotirovič,
 Vytauto Didžiojo universiteto dok. Rūta Ruolytė.
----Studentų sąjunga surengė tarptautinę diskusiją „Ar aukštasis mokslas atviras įvairovei“. Lietuvos studentų
sąjungos organizuota diskusija vyko 2010 m. pavasarį Vilniuje. Diskusijos metu buvo apžvelgtos bendrosios veikimo
gairės globaliau spendžiant diskriminacijos problemas aukštajame moksle užsienio valstybėse ir Lietuvoje.
Diskusijoje dalyvavo:
 Lygių galimybių plėtros centro atstovė dr. Margarita Jankauskaitė,
 Kauno kolegijos direktorius dr. Mindaugas Misiūnas,
 Mykolo Romerio universiteto studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas ir dr. Birutė Mikulskienė,
 Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė Rūta Ruolytė.
 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai bei studentai iš Didžiosios Britanijos, Škotijos, Austrijos, Kroatijos,
Slovėnijos, Gruzijos, Ukrainos.

1.3.4 TYRIMAS
Lietuvos studentų sąjunga įvykdė tyrimą
„Neįgalūs studentai Lietuvos aukštajame
moksle 2010-2011 akademiniais metais“.
Tyrime dalyvavo 32 iš 51-jų Lietuvos aukštųjų
mokyklų. Lietuvos aukštosiose mokyklose 20102011 metais studijavo 944 studentai su negalia, iš
kurių 257 studentai įstojo 2010 metų rudenį.
Palyginti su 2009/2010 akademiniais metais,
Lietuvos aukštosiose mokyklose pastebimas
žymus studentų su negalia skaičiaus sumažėjimas:
nuo 1026 studentų 2009/2010 iki 944 studentų
2010/2011 akademiniais metais.
Mažai tikėtina, kad šis sumažėjimas susijęs su
mažesne nei pernai atsakiusių aukštųjų mokyklų
imtimi, kadangi skaičiaus sumažėjimas ganėtinai
didelis – 82. Šie metai yra pirmieji, kuomet nustatytas studentų su negalia skaičiaus mažėjimas.
Daugiausiai studentų su negalia studijuoja Vytauto Didžiojo Universitete - 127 studentai, Vilniaus universitete – 112,
Kauno Technologijos universitete 70, Vilniaus kolegijoje – 66, Šiaulių universitete – 65, Tarptautinėje Teisės ir Verslo
aukštojoje mokykloje studijuoja 60. Šiose aukštosiose mokyklose studijuoja daugiau nei pusė (52.97 %) visų Lietuvos
aukštosiose mokyklose šiemet studijuojančių studentų su negalia.
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MOKYMAI

Lietuvos studentų sąjunga rengė mokymų ciklą „Įvairovė aukštajame moksle: nuo teorijos realybės link“,
kuris buvo rengiamas Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus regionuose. Mokymai buvo skirti tiek Lietuvos aukštųjų
mokyklų studentams, tiek dėstytojams, administracijų darbuotojams. Visuose mokymuose sudalyvavo 71
studentas.
Mokymų tema,
lektoriai

Laikas

Vieta

Veikla

Dalyviai

„Įvairovė aukštajame
moksle: nuo teorijos
realybės link“ (Lygių
galimybių plėtros centro
ekspertės dr. Margarita
Jankauskaitė ir dr. Vlada
Pilinkaitė-Sotirovič)

2010 m. gruodžio
4 d.

Kaunas

KTU, KK, VDU, LSMU,
LKKA, LŽŪU studentai.
Viso: 25 studentai.

2010 m. gruodžio
5 d.

Vilnius

2011 m. vasario
19d.

Klaipėda

Pagilino žinias žmogaus teisių ir
įvairialypės diskriminacijos srityse:
susipažino su priežastimis dėl kurių
studijų
aplinkoje
labiausiai
linkstama diskriminuoti,
potencialiomis
priemonėmis
diskriminacijos problemoms spręsti,
etniškumo ir rasės problemomis,
heteronormatyvumo, normatyvumo,
lytinės orientacijos ir lyčių lygybės
sąvokomis
bei
pagrindiniais
žmogaus teisių principais.

MRU, VU, LMTA studentai.
Viso: 22 studentai.

KU, KVK, KVAM, LCC, VDU,
MRU studentai.
Viso: 24 studentai.
VISO: 71 studentai.

1.3.6 ĮVAIROVĖS KOMITETAS
Lietuvos studentų sąjungos veikloje visus metus aktyviai veikė įvairovės komitetas. Komiteto veikloje skirtingų
aukštųjų mokyklų Studentų savivaldų atstovai bei sričių koordinatoriai aktyviai dalyvavo rengdami Studentų sąjungos
tyrimus, tarptautinius projektus, dalydamiesi patirtimi, vykdydami analizes aukštosiose mokyklose. Komiteto veikla
buvo vykdoma reguliariai rengiant susitikimus bei mokymus. Komiteto veikloje aktyviausiai dalyvavo KTU SA, VDU
SA, KVK SA, KUSS, ISM SA, KMU SA (dabartinė LSMU SA) nariai bei atstovai. Komiteto veiklą koordinuoja Vytautas

Valentinavičius.
Komiteto susitikimai:
-

2010 m. kovo mėn. Vilniuje surengtas Lietuvos studentų sąjungos Įvairovės komiteto susitikimas
strateginiams veiklos planams aptarti. Susitikimo metu numatyti strateginiai komiteto ir Studentų sąjungos
darbai ir veiklos. Taip pat buvo apžvelgti komiteto nariu kompetencijos kėlimo, mokymų poreikio klausimai.

-

2010 m. birželį sostinėje suorganizuotas Studentų sąjungos Įvairovės komiteto susitikimas tarptautinėm
veiklom apžvelgti. Susitikimo metu aptartas tarptautinis seminaras bei Studentų sąjungos organizuotos
diskusijos: „Ar aukštasis mokslas atviras įvairovei“, ir „Ar universitetas atviras kitataučiams?“. Su komiteto
dalyviais aptartos būsimų mokymų temos, mokymų datos, aptarti aukštosiose mokyklose organizuoti
socialiniai renginiai.

-

2010 m. spalio mėn. Kaune surengtas Įvairovės komiteto susitikimas. Susitikimo metu aptarta „Aukštojo
mokslo prieinamumas neįgaliesiems“ ir „Įvairialypė diskriminacija aukštojo mokslo institucijose“ tyrimų
vykdymas, mokymų įgyvendinimas „Diskriminacija aukštajame moksle: iššūkiai ir pasekmės“ skirtinguose
regionuose“. Aptarti lygių teisių bei galimybių principai aukštosiose mokyklose, jų įtvirtinimo galimybes bei
renginiai aukštosiose mokyklose Tolerancijos dienai ir Žmogaus teisių dienai paminėti.
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LEIDINYS

Studentų atstovai pasigenda nediskriminacinių teisių
principo įgyvendinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Prie tokios išvados prieita Studentų sąjungos naujai
išleistame leidinyje „Diskriminacija aukštajame
moksle: lengva teoriškai, sudėtinga įgyvendinti“. Leidinį
sudarė Lietuvos studentų sąjunga drauge su Lietuvos ir
užsienio ekspertais.
Leidinyje apžvelgiama aukštosiose mokyklose ugdoma
vidinė lygių teisių ir galimybių akademinė kultūra,
pastebimos problemos, galimi sprendimo būdai. Leidinys
išleista lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinį sudarė Studentų sąjungos projektų vadovas Vytautas Valentinavičius.
Leidinyje įvairialypes negalios, lyčių lygybės, etinių klausimų problemos problemas apžvelgia Studentų sąjungos
projektų vadovas Vytautas Valentinavičius, Škotijos nacionalinė studentų asociacijos koordinatorius lesbiečių, gėjų,
biseksualų ir transseksualų socialiniais klausimais Stiofan McFadden ir koordinatoriai lyčių lygybės klausimais Kelley
Temple ir Catherine Thwaites, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė ir buvusi Studentų sąjungos Socialinės
integracijos koordinatorė Rūta Ruolytė.

19
Vilnius

Lietuvos studentų sąjungos metų veiklos ataskaita

2010-2011m.

1.4 LIETUVOS STUDENTŲ PAŽYMĖJIMO PROJEKTAS
Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) – vienintelis studento statusą patvirtinantis asmens dokumentas Lietuvoje. LSP
išdavimą koordinuoja Lietuvos studentų sąjunga drauge su Lietuvos studentų atstovybių sąjunga.
2009-aisiais metais Lietuvos studentų sąjunga sutiko nemažai iššūkių koordinuodama LSP išdavimą bei LSP
duomenų bazę. Tai organizaciją paskatino greičiau apsispręsti dėl LSP duomenų bazės projekto tobulinimo
bei naujos LSP duomenų bazės kūrimo. Naują LSP duomenų bazės, tinklalapio bei LSP Nuolaidų programos
techninius sprendimus įgyvendino individuali įmonė „Web Group“.
Naująja atskira Lietuvos studentų sąjungos LSP duomenų baze buvo įgyvendintas patogesnis studentams priėjimas
prie individualių duomenų, įdiegta savarankiškas asmens nuotraukos įkėlimo paslauga, visiškai atnaujintas LSP
tinklalapis www.lsp.lt. Diegtas efektyvesnis bendradarbiavimas su banku „Swedbank“, tokiu būdu studentams
apsilankyti banko skyriuje reikėjo tik kartą - pasirašant su banku sutartį ar atsiimant LSP dokumentą. Siekiama
operatyviai mažiausio gamybos laiko ir sąnaudų.

Per 2010-uosius metus su naująja LSP duomenų baze buvo pratęsti 45835-iems studentams pažymėjimai, pagaminta
26347-iems studentams pažymėjimų. Lyginant paskutinius trejus metus, Lietuvos studentų sąjungoje daugiausiai
pagaminta ir pratęsta Lietuvos studento pažymėjimų buvo 2010-aisias metais. 2010-aisiais metai LSP kaina sumažėjo
nuo 18 iki 15 Lt.
Lietuvos studentų sąjunga iš esmės atnaujino LSP projekto vykdymą. Per visus metus nuolat stebėta situacija,
reaguota į iškilusius sunkumus. Nauja el. duomenų valdymo ir
kaupimo sistema startavo 2010m. liepą. Bendrų pastangų dėka, itin
sudėtingų nesusipratimų išvengti pavyko. Pagrindinį studentų srautą
pažymėjimai pasiekė laiku.
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Kartu atnaujinta LSP Nuolaidų programa. Nuolaidų programoje dalyvauja pelno ir ne pelno siekiančios
organizacijos, įstaigos. Programoje dalyvauja 45 organizacijos, kurios asmenims, turintiems LSP, teikia nuolaidas,
rengia akcijas.
Surengti dveji LSP koordinatorių susitikimai ir pusmečio aptarimai. Susitikimai, kurie vyko Žemaitijoje liepos
mėn., 2010m. ir Birštone sausio mėn.,2011m. dalyvavo LSP projekto dalies vykdytojai,- „Swedbank“, „Webgroup“
atstovai,- bei aukštųjų mokyklų Studentų savivaldų LSP koordinatoriai. LSP koordinatoriai drauge mokėsi valdyti
naująją el. duomenų bazę, kitame susitikime drauge aptarė sutiktus iššūkius, programos nesklandumus, galimas
programines korekcijas, LSP dokumento populiarinimą. Kitas LSP koordinatorių susitikimas numatytas š.m. liepos
mėn. LSP koordinatorių veiklą koordinuoja viceprezidentas strateginei plėtrai Nedas Kundrotas.
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1.5 PROJEKTINĖ VEIKLA
Lietuvos studentų sąjunga per 2010-uosius metus aktyviai vystė projektinę veiklą teikdama paraiškas
naujiems projektams, ieškodama naujų paramos šaltinių, plėtodama Studentų sąjungos strategines veiklas,
įgyvendinama projektus, teikdama išsamias ataskaitas paramos atstovams.
Lietuvos studentų sąjungos projektinė veikla 2009-2010 m. ir 2010-2011 m.
(projektinių lėšų pritraukimas, projektų administravimas ir ataskaitų už projektines lėšas ruošimas ir pateikimas)
2009-2010m.
Eil.
Nr.:

2010-2011m.

Paramos šaltinis

Veikla

Finansinė
suma

Paramos šaltinis

Veikla

Finansinė
suma

1.

Jaunimo Reikalų
Departamentas

Lietuvos studentų
sąjungos veikla 2009 m.

11 000 Lt

Europos Jaunimo
Fondas (angl.k.
European Youth
Foundation)

Tarptautinis projektas
“Kovojant su
diskriminacija aukštajame
moksle: teoriškai lengva,
sudėtinga įgyvendinti“

48 300 Lt

2.

Švietimo ir
mokslo
ministerija

„Studentų savivaldų
efektyvios veiklos
pradžiamokslis“,

14 000 Lt

Švietimo ir mokslo
ministerija

Projektas „Skaidrios
studijos aukštajame
moksle“

8 000 Lt

3.

Švietimo ir
mokslo
ministerija

6000 Lt

Švietimo ir mokslo
ministerija

Švietimo ir
mokslo
ministerija

31 000 Lt

Švietimo ir mokslo
ministerija

5.

Švietimo ir
mokslo
ministerija

10 000 Lt

Jaunimo reikalų
departamentas

6.

Švietimo ir
mokslo
ministerija

7000 Lt

Jaunimo reikalų
departamentas

Lietuvos studentų
sąjungos veikla 2011 m.

10300 Lt

7.

Švietimo ir
mokslo
ministerija
Lietuvos mokslų
Taryba

Projektas „Aukštojo
mokslo prieinamumas
neįgaliesiems Lietuvoje
– pokyčiai ir
prognozės“.
"Lietuvos studentų
sąjungos veikla 2009
m." – „Keliaujanti
laboratorija“,
„LSS Asamblėja“ 2009
m. Bolonijos procesas
studentų akimis.
Šiaurės šalių
nacionalinių studentų
organizacijų
susitikimas.
Studentų Savivaldų
veiklos kokybės
gerinimas: Mokymų
ciklas “Startuok! Veik!
Vadovauk!”.
VISO:9 projektai

Projektas „Aukštojo
mokslo studijų erdvė
neįgaliesiems:
prieinamumas ir efektyvus
panaudojimas“
Projektas „2010 m.
Lietuvos studentų
sąjungos Asamblėja
"Raktas į sėkmingas
studijas“
Lietuvos studentų
sąjungos veikla 2010 m.

7 000 Lt

4.

Projektas „Studentų
analitinių – tiriamųjų
rašto darbų konkursas
korupcijos prevencijos
tematika“.
Projektas „Protų
nutekėjimas Lietuvoje ir
Europoje: priežastys,
veiksmai, galimybės“.

23000 Lt

Lietuvos mokslų
taryba

„Žmogui, visuomenei,
valstybei“

19 00 Lt

3200 Lt

Nyderlandų
karalysės
ambasada Lietuvoje

Įvairovė aukštajame
moksle: nuo teorijos
realybės link

38 500 Lt

30 000 Lt

-

-

-

VISO:
135200 Lt

VISO: 6 paramos
šaltiniai

VISO: 8 projektai

VISO: 143000
Lt

8.

9.

Lietuvos jaunimo
turizmo centras

VISO: 4 paramos
šaltiniai

10 500 Lt

18 500 Lt

2011-tiems metams parengta ir pateikta paraiška „Daugialypės diskriminacijos fenomenas“ finansavimui gauti
Lietuvos mokslų tarybai pagal programą „Parama mokslo renginiams“ (29700 Lt).
2011-tiems metams parengta ir pateikta paraiška Jaunimo Reikalų Departamento (JRD) institucinei paramai gauti.
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Iš Lietuvos studentų atstovybių paramos fondo finansuoti projektai 2011-tiems metams:
Vadovaujantis Lietuvos studentų atstovybių paramos fondo nuostatais, patvirtintų Lietuvos studentų sąjungos 2008
m. lapkričio 14 d. tarybos nutarimu, atsižvelgiant į 15 ir 17 punktus ir Lietuvos studentų sąjungos 2011 m. vasario 12
d. valdybos protokolinį nutarimą, yra patvirtintas aukštųjų mokyklų studentų savivaldų paramos fondo finansuojamų
projektų sąrašas (žr. lentelę žemiau).
Aukštųjų mokyklų studentų savivaldų LSP paramos fondo finansuojamų projektų sąrašas
Eil.
Nr.:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Studentų
Savivalda
KTU SA
KTU SA
KTU SA
KTU SA
KTU SA
KTU SA
KTU SA
KTU SA
KTU SA
VDU SA
VDU SA
VDU SA
VDU SA
VDU SA
VDU SA
VDU SA
VDU SA
KUSS
KUSS
KUSS
KUSS
LŽŪU SA
LŽŪU SA
LŽŪU SA

25
26
27
28
29
30
31

LŽŪU SA
VPU SA
VPU SA
VPU SA
ISM SA Kaunas
ISM SAVilnius
ISM SA Vilnius

32
33
34
35
36
37
38
39

ISM SA Vilnius
KK SA
KK SA
KK SA
KK SA
KK SA
KVK SA
LKKA SA

Projekto pavadinimas
Kauno miesto studentų lyga 2011
KTU SA stiprieji
Pirmakursių integracija
Žinau, kad nieko nežinau
Akademinių mokymų ciklas
KTU SA Gimtadienis – susipažinkime!
KTU SA Žiemos akademija
Informacinis žurnalas jaunimui „Njuspeipis“
Tarptautinis studentų forumas
VDU jazz jungtys
Universitetų mainai
Pavasario Festivalis’11: Menų ir kultūros fabrikas
VDU SA laikraštis „Studis“
V2 – visada kartu!
Subalansuota studžiui ir ne tik ‘11
Įgyvendink savo idėjas
Subalansuota studžio stovykla
Studentų atstovybės potencialo plėtojimo programa
Meno ratas 2011 – madinga mokslo bendruomenė
Solo 2011 – Jūros dvasia
Aš nenusirašinėju. Solidarizuokimės
Įsidarbinimo galimybės ir lūkesčiai Lietuvoje
Poezijos – Gyvos Muzikos vakaras
Studentų savanorystės aktyvinimas sprendžiant su
sveikatai žalinga elgsena susijusias problemas
Studentų atstovybės potencialo plėtojimo programa
Studentų atstovybės potencialo plėtojimo programa
Pirmakursių stovykla
VPU STUDI‘11
Būkime kartu 2
Tavo Guru
Pirmo kurso studentų integracijos į ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto bendruomenę
Studentų atstovybės potencialo plėtojimo programa
Studentų atstovybės potencialo plėtojimo programa
Simuliacija „Kauno kolegija“
KK SA laisvalaikio erdvė
Studentų elementorius
Seniūnų forumas
Studentų atstovybės potencialo plėtojimo programa
Žmoniškųjų išteklių potencialo plėtojimo programa
VISO:

Finansuojama
suma, Lt
10000
3000
6000
1200
2000
0
3000
12000
5200
0
2000
7500
6000
1200
4000
0
4500
6000
6000
5500
0
1800
1800
0
6000
6000
3000
0
3000
0
1800
6000
6000
0
0
4000
0
6000
6000
136500
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Lietuvos studentų sąjunga, vadovaudamasi 2010 m. lapkričio mėn. 12 d. vienbalsiu Lietuvos studentų
sąjungos Tarybos sprendimu, išmokėjo skatinamąsias išmokas aukštųjų mokyklų Studentų savivaldoms.
Išmokų gavėjai – Lietuvos studentų sąjungos nariai, kuriems išmokų skyrimas bendrais atvejais
reguliuojamas pagal Sąjungos Paramos fondo nuostatus.
Skiriamos išmokos už 2008-2009 m., 2009-2010 m. Lietuvos studento pažymėjimo administravimo sezonus
Eil.
Nr.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Viso

Studentų avivalda

Išmokos (Lt)

ISM SA
KK SA
KV K SA
KMU SA
KOK SA
KTU SA
KUSS
LCC SA
LKKA SA
LŽŪU SA
VDU SA
VPU SA
ŽK SA

741
4 274
2 508
2 279
217
6 670
4 139
372
1339
2 588
4752
3 881
606
34366
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Tikslas: Atstovauti visiems Lietuvos studentams tarptautiniu lygiu
Tarptautinėje erdvėje Lietuvos studentų sąjunga tęsė bendradarbiavimą ir bendravimą su nacionalinėmis
Studentų sąjungomis Europoje, plėtoti ryšiai su Europos studentų sąjungos atstovais bei partneriais iš
Europos.

2.1 TARP RYTŲ IR VAKARŲ
Studentų atstovai palaikė Lietuvoje veikiančio Europos Humanitarinio universiteto (EHU) studentus, kurių
dalis buvo sulaikyta Baltarusijos pareigūnų dėl dalyvavimo proteste prieš nedemokratiškus prezidento rinkimus.
Studentų sąjunga išanalizavo situaciją, bendravo su EHU Studentų atstovais, plačiai paviešino žinią žiniasklaidai.
REZULTATAS: EHU Studentų atstovybė, matydama Lietuvos studentų sąjungos veiklos įdirbį bei brandą studentų
akademinės, socialinė, įvairovės, žmogaus teisių srityse, išreiškė norą prisijungti prie nacionalinės organizacijos ir
veikti šiais klausimais drauge. EHU SA savo veiklą, norą bei motyvus pristatė Studentų sąjungos Tarybai.
Organizacijos Taryba vienbalsiai sutiko leisti svarstyti EHU SA narystės klausimą Studentų sąjungos Konferencijoje

----Įvyko Ukrainos delegacijų ir Studentų sąjungos atstovų susitikimai, kuriuose buvo pristatytas Lietuvos
studentų indelis į aukštojo mokslo prieinamumo gerinimą.
REZULTATAS:
Susitikimų metu Ukrainos dviejų delegacijų atstovams pristatytos organizacijos veiklos,
nagrinėjančios aukštojo mokslo prieinamumą neįgaliųjų, lyties, seksualinės orientacijos ir kitais aspektais. Svečiai
taip pat detaliau susipažino su Studentų sąjungos išleistais leidiniais, vykdytomis apklausomis, tyrimais bei
surengtomis tarptautinės konferencijomis. Vilniaus universiteto Studentų savivaldos atstovai svečiams iš Ukrainos
pristatė iniciatyvą „Be etikečių“.

2.2 EUROPOS STUDENTŲ SĄJUNGOS TARYBOS SUSITIKIMAS
Studentų sąjungos akademinio proceso ir socialinių reikalų koordinatorius Dovydas Kinderys ir Tarybos
narys Mindaugas Grajauskas dalyvavo Europos Studentų sąjungos 59
Tarybos susitikime (angl. k. ESU Board meeting - BM) ir seminare. Seminaro
pagrindinė tema – studijų kokybės užtikrinimas. Seminaro metu buvo detaliai
svarstoma ESU strategija ir metų planas, teiktos pozicijos dėl doktorantūros
studijų, studentų paramos bei studijų kokybės užtikrinimo. Taip pat buvo
diskutuojama apie studentų įtraukimą į kokybės vertinimą, dalijamasi skirtingų
Europos šalių gerosiomis studijų kokybės užtikrinimo patirtimis. Patvirtintas
naujas ESU 2011 metų veiklos planas.
ESU vienas didžiausių veiklos tikslų - Europos mastu organizuoti visuotinę parašų
rinkimo akciją, kad Europos sąjungos strategijoje būtų numatytas didesnis
finansavimas aukštajam mokslui. Akcijos pavadinimas „More money for higher
educiation“. Kad šis klausimas būtų įtrauktas į ES politinę darbotvarkę ir svarstomas, reikės surinkti 1 mln. parašų.

2.3

EUROPOS STUDENTŲ SĄJUNGOS KONVENTAS

Į studentus orientuoto mokymo modelio pristatymas Europos valstybių studentų atstovams bei modelio
pristatymas Lietuvos studentų sąjungos tarybos nariams. Studentų sąjungos akademinio proceso ir socialinių
reikalų koordinatorius Dovydas Kinderys dalyvavo 20-ame Europos studentų konvente Liuvene (Belgija).
Renginyje apžvelgtas į studentus orientuoto mokymo modelio įgyvendinimas Europos valstybėse (angl. k. „Student
central learning“). Konvente Europos Studentų sąjunga (angl.k. European Students' Union - ESU) pristatė į studentus
orientuoto mokymo taikymo problemas bei galimus sprendimo būdus.

2.4

ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS

Lietuvos studentų sąjunga drauge su Baltijos ir Šiaurės šalių studentų atstovais parengė poziciją dėl trečiųjų
šalių piliečiams sudarytų realių galimybių i nemokamą aukštąjį mokslą. Šiuo tikslui įgyvendinti Lietuvos
studentų sąjungos viceprezidentė tarptautiniams ryšiams Karina Ufert dalyvavo ir atstovavo Lietuvos studentu
interesams tarptautiniame reginyje Gotemberge (Švedija) vykusiame bendrame Baltijos ir Šiaurės šalių studentu
asociacijų susitikime (angl.k. Nordic organizational meeting – NOM, Baltic organizational meeting – BOM).
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REZULTATAS: Susitikimo metu buvo parengtas Baltijos ir Šiaurės šalių studentu atstovu pozicija dėl trečiųjų šalių
piliečių sudarytu realiu galimybių i nemokama aukštąjį mokslą. Pozicija buvo pristatyta visu Baltijos ir Šiaurės
valstybių aukštojo mokslo politika formuojančių bei ja vykdančių institucijų atstovams. Studentu atstovai tikisi, jog i ši
dokumentą bus atsižvelgta formuojant ir tobulinant aukštojo mokslo sistemas trečių šalių asmenims.

2.5

STUDIJOS BE SIENŲ – BOLONIJOS PROCESAS

Studentų atstovai supažindinti su studijų kokybės raida iki ir po Bolonijos proceso (E4/ ESU perspektyva),
apžvelgtos Bolonijos procese studentų galimybės ir jų plėtra, planuojami žingsniai dėl jų tobulinimo 2015
metais. Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė tarptautiniams ryšiams Karina Ufert dalyvavo Studentų-studijų
kokybės ekspertų kasmetiniame kompetencijos kėlimo seminare. Renginys vyko gegužės 15-20 dienomis Bukarešte.
Seminarą rengė Rumunijos nacionalinė studentu sąjunga ir Rumunijos studijų kokybės vertinimo agentūra.
REZULTATAS: Seminare Karina Ufert pristatė patirti dalyvaujant universitetų instituciniame vertinime ir įtraukiant
studentus į kokybės užtikrinimo procesus institucijos lygmeniu. Taip pat K. Ufert paskelbė apie ESU ekspertų tinklą, o
taip pat apie tarptautinius mokymo kursus, kurie vyks liepos pradžioje Strasbure.
---Vykdyta Lietuvos studentų sąjungos žinių plėtra apie Bolonijos procesą su studentų atstovais. Studentų
sąjungos viceprezidentė tarptautiniams ryšiams Karina Ufert Kaune surengė seminarą „Lietuvos studentų
sąjungos tarptautinė veikla”. Seminare dalyvavo Kauno technologijos universiteto, Kauno medicinos
universiteto nariai ir tarptautinės organizacijos Erasmus Student Network atstovai Kaune.
REZULTATAS: Seminaro metu buvo pristatyta Studentų savivaldos veikla tarptautinėje srityje, kuri turėtų būti
orientuota į studento padėties gerinimo galimybių paiešką: Bolonijos proceso nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje,
geroji patirtis studijų kokybės užtikrinimo, universitetų valdymo, mobilumo skatinimo ir kt. procesuose.

2.6

PATIRTIES SKLAIDA

Studentų sąjungos buvusi socialinės integracijos koordinatorė Rūta Ruolytė dalyvavo Innsbruck universitete
(Austrija) vykusioje septintojoje tarptautinėje konferencijoje apie negalią ir aukštąjį mokslą. Konferencijoje
išskirtinis dėmesys teiktas neįgaliųjų studentų tarptautinių mainų galimybėms ir studijų kokybės užtikrinimui,
išskirtinai daug diskutuota apie psichikos (depresijos, šizofrenija, Aspergerio sindromas, autizmas) ir mokymosi
sutrikimų (disleksija, disgrafija, dispraksija) turinčių studentų mokymosi kokybės stiprinimą. Konferencijoje skaityti
pranešimai, dalytasi gerąja patirtimi, apdovanoti nusipelnę neįgaliųjų integracijos aukštajame moksle siekėjai.
---Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė tarptautiniams ryšiams Karina Ufert užmezgė ryšius bei
bendradarbiavo su švietimo projekto „TUNING“ valdymo grupės atstovais.
REZULTATAS: Susitikimo metu aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės, kalbant apie aktyvesnį studentų
informavimą ir tiesioginį įtraukimą į diskusijas dėl į studento orientuoto studijų proceso (angl. k. Student-centered
learning) bei patį naujos kultūros diegimą institucijos lygmeniu. Aptartos galimybės studentams kelti savo
kompetenciją į studento orientuoto studijų proceso tema. „Tuning“ projektą remia Europos Komisija per Generalinio
švietimo ir kultūros direktorato vykdomas ,,Socrates“ ir ,,Tempus“ programas.
----
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Tikslas: vienyti ir stiprinti Lietuvos aukštųjų mokyklų Studentų savivaldas
Vienijant ir stiprinant Lietuvos aukštųjų mokyklų Studentų savivaldas Lietuvos studentų sąjunga siekė:
Inicijuoti ir palaikyti nuolatinį informacijos apsikeitimą tarp Studentų savivaldų, telkia jas bendrų projektų
bei darbų įgyvendinimui; Perteikti sukauptą, ilgalaikę, sėkmingą veiklos patirtį; Plėtoti studentiškas
tradicijas; Sudaryti prielaidas kurtis Studentų savivaldoms tose aukštosiose mokyklose, kuriose jų dar nėra.

3.1 LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS NARIŲ VEIKLOS ANALIZĖ
Atlikta analizė „Atstovavimo kokybė studentų savivaldose“. Lietuvos studentų sąjungos Strategijos generavimo
metu organziacijos Tarybos nariai identifikavo, jog būtina efektyviau stiprinti Studentų sąjungos narius. Šiuo tikslu
Studentų sąjungos Tarybos posėdyje 2010m. rugpjūtį Kaune buvo patvirtinta nauja Studentų sąjungos
Viceprezidentė studentų atstovavimo kokybės plėtrai Monika Sičiūnaitė.
Vertinimo analizės metodologija:
Vertinta organizacijų veikla, struktūra, išteklių (finansinių ir žmogiškųjų) valdymas, išoriniai ryšiai. Pagal srities
indikatorius organizacijos nariai vertino organizaciją balų sistemoje nuo 0 (labai blogai) iki 3 (puikiai). Po vertinimų
kiekvienai organizacijai buvo pateiktos išvados ir rekomendacijos kaip tobulinti organizacijos veiklą.
Vizituotos Studentų savivaldos:
 LKKA SA;
 MRU SA;
 KVK SA;
 KU SS;
 VPU SA;
 KK SA;
 LŽŪU SA;
 VDU SA;
 ISM SA (Kauno ir Vilniaus padaliniai);
 KTU SA (analizę atliko viceprezidentė tarptautiniams ryšiams Karina Ufert, bendroms išvadoms organizacijos
analizės rezultatai neįtraukti).
Analizės metu Lietuvos studentų sąjungos narių veikla, identifikuotos stiprybės, silpnybės, problemos, jų galimi
sprendimo būdai. Vertinimai atlikti pagal studentų savivaldoms pritaikytą metodologiją .
Pagal analizės išvadas buvo identifikuotos organizacijai rekomendacijos, būtini mokymai, kompetencijų kėlimo būdai
bei priemonės, įgyvendinimo galimybės. Studentų sąjungos centrinio biuro atstovai aplankė Studentų savivaldas ir
pristatė rekomendacijas. Vizitus analizėms įgyvendinti ir rekomendacijas pateikti vykdė Viceprezidentė studentų
atstovavimo kokybės plėtrai Monika Sičiūnaitė.
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Išvados ir pagrindinės rekomendacijos Studentų savivaldoms:
Sritis
Organizacijų
veikla

Bendros tendencijos
 Daugelyje organizacijų nėra išskirtos vizijos, misijos, vertybės, strateginiai veiklos tikslai.
 Organizacijose veikla neplanuojama/ planuojama trumpam laikotarpiui/ planuojami tik atskiri projektai ir renginiai.
Neviešinimas veiklos dokumentai (pvz.: planai, protokolai, ataskaitos).
 Informacija renkama nesistemingai.


Organizacijų
struktūra

Visuotiniai narių susirinkimai (2 tipai):
 balso teisę, būti deleguotiems į visuotinį narių susirinkimą (Konferenciją) turi visi aukštųjų mokyklų studentai, dauguma
delegatų yra SA nariai.
 balso teisę, būti deleguotiems į visuotinį narių susirinkimą (Konferenciją) turi tik Studentų savivaldų nariai, visi delegatai
yra Studentų savivaldų nariai. Apie visuotinio susirinkimo kompetencijos ribas dažniausiai žinoma retai, dalyviai retai
būna aktyvūs.
Kolegialus valdymo organas (Valdyba, Taryba, Konferencija)
Tarp Studentų savivaldų pastebėti ir išskirti treji KVO tipai:
 Neveikia/ nėra
 Veikia formaliai
 Veikia ir stengiasi spręsti strateginius klausimus.
Daugiausiai sprendžia smulkius, einamuosius klausimus, retai dirba strateginiame lygmenyje.
Komitetai, koordinatoriai, vadovai
 Pastebėta, kad 5 iš 9 organizacijų neveiklūs akademinių – socialinių komitetai.
 Dažniausiai akademines, socialines sritis koordinuoja organizacijos vadovas.
 Organizacijose sričių koordinatoriais dažniausiai skiriami nekompetentingi asmenys.
 Sričių koordinatorių kompetencijos nėra sistemingai ugdomos.
Vidinė priežiūros institucijos (revizijos, kontrolės komisija):
1.
Studentų savivaldų vidiniai priežiūros institutai neveiksnūs/ veikia formaliai.
2.
Tik dvejose Studentų savivaldose gaivinama VPI veikla, tačiau vis dar nėra nusistovėjusios darbo, veiklos,
paskirties.
Išteklių
Finansinių išteklių valdymas:
valdymas
 Pastebėta, kad 3 iš 9 vertintų organizacijų negauna lėšų iš aukštųjų mokyklų.
 6 iš 9 Studentų savivaldose apie 60 ir 90 proc. visų gaunamų lėšų yra iš vieno ir to paties pajamų šaltinio.
 Nėra organizacijos kuri iš vieno šaltinio gautų ne daugiau kaip 30 % lėšų .
 Finansinės ataskaitos teikiamos visuotiniam narių susirinkimui dažnai būna neaiškios, neišsamios.
 Finansinės ataskaitos nėra prieinamos viešai.
Žmogiškųjų išteklių valdymas:
 Tarp Studentų savivaldų koordinuojančių žmogiškuosius išteklius asmenų pasigesta srities išmanymo pagrindų,
kompetencijų (pvz.: kaip pritraukti, įtraukti asmenis į organizacijos veiklą ir kelti narių kompetencijas).
Išoriniai
Studentų atstovavimas:
ryšiai

Tarp Studentų savivaldų bendrosios pozicijos veiklos ar kitais klausimais rengiamos retai.

Atstovavimo veikla nereglamentuota/ veikianti tradicijų pagrindu.

60 % vertintų Studentų savivaldų neužsiima tiesioginiu atstovavimu studentams. Daugiausiai užsiimama pramoginiais
laisvalaikio renginiais.

Nevykdoma studentų poreikių analizė.

60 % organizacijų išoriniai ryšiai koordinuojami nesistemingai arba nevykdomi iš viso.
Įvaizdžio formavimas
 80% organizacijų jaučia poreikį formuoti/tobulinti organizacijos įvaizdį, tačiau tie tuo nedirba/ įvaizdis formuojamos
nesistemingai.
 Daugumo organizacijų veikla nėra aprašyta.
 Dauguma organizacijų aktyviai veikia virtualioje erdvėje (tinklalapiai, socialiniai tinklapiai), tačiau šios erdvės
dažniausiai naudojamos laisvalaikio pramoginiams renginiams viešinti. Rekomenduojama viešinti visų sričių
dokumentus, veiklas, projektus.
 60 % Studentų savivaldų supranta ryšių su žiniasklaida vertę, tikslus, uždavinius.
 Studentų savivaldų bendradarbiavimas dažniausiai vyksta su artimiausiai esančiomis studentų savivaldomis.

Remiantis analizės rezultatais, galima teigti, jog, jog stipriausias Studentų savivaldų valdymo organas – prezidentas.
Valdybos, Revizijos (Kontrolės) komisijos vaidmuo tarp Studentų savivaldų yra mažiausias.
Tarp organizacijų veiklų stipriausiai įvertinta – vidinė komunikacija, silpniausia – strateginė veiklos krypčių plėtra.
Išteklių valdymas (finansų ištekliai, finansų kontrolė ir žmogiškieji ištekliai ) įvertinti vidutiniškai. Vertinant išorinius
Studentų savivaldų ryšius, buvo pastebėtas aktyviausiai vykdomas bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis,
vidutiniškai įvertinamas tiesioginis atstovavimas studentams (žr. pav. „Aukštųjų mokyklų Studentų savivaldų veiklos
vertinimo bendrasis vidurkis“).
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Aukštųjų mokyklų Studentų savivaldų veiklos vertinimo bendrasis vidurkis
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3.2

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS VEIKLOS STRATEGIJA

Rengiama Studentų sąjungos strategija 2011-2015 metams. Studentų sąjungos veiklos metus Strategijai parengti
buvo organizuojami Studentų sąjungos organizacijos Centrinės būstinės komandos, Tarybos, Valdybos, Kontrolės
komiteto, Alumni atstovų išvažiuojamieji seminarai. Seminarus moderavo Alumni: Povilas Petrauskas, Mindaugas
Reinikis, Linas Leonas.
Strategijos generavimo metu buvo apibrėžiami Studentų sąjungos tikslai, stipriosios, silpnosios sritys, veikimo
būdai. Studentų sąjunga pradėjo stiprinti savo narius skatindama studentų atstovavimo kokybę. Šiuo tikslu Studentų
sąjungos Tarybos nariai 2010m. rugpjūtį Kaune patvirtino naują Studentų sąjungos Viceprezidentę studentų
atstovavimo kokybės plėtrai Moniką Sičiūnaitę.

3.3

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS KOMUNIKACIJOS STRATEGIJA

Rengiama Studentų sąjungos komunikacijos strategija. Komunikacijos strategijos rengimui įtakojo Studentų
sąjungos Tarybos sprendimas posėdyje 2010 m. liepos mėn. stiprinti Lietuvos studentų sąjungos viešuosius
ryšius. Šiam tikslui pasiekti buvo išanalizuotos esamos Studentų sąjungos stipriosios ir silpnosios pusės viešojoje
erdvėje, apžvelgiami galimi veikimo būdai, priemonės vidinei ir išorinei komunikacijai.
Strategijoje išskirtos tikslinės organizacijos auditorijos, komunikacijos žinutės, apžvelgiamas bendravimas su
žiniasklaida, nurodytas veiksmų kalendorius. Komunikacijos strategijai sudaryti veikė Studentų sąjungos prezidentas
Dainiu Dikšaitis, viceprezidentė studentų atstovavimo kokybės plėtrai Monika Sičiūnaitė, asistentė ryšiams su
visuomene Simona Juočepytė bei komunikacijos specialistai. Strategijai parengti buvo naudojama Studentų sąjungos
centrinio biuro patirtis, informacija iš Studentų savivaldų veiklos analizės, ryšių su visuomene komiteto susitikimų,
mokymų.
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3.4 TRADICIJOS
Lietuvos studentų sąjunga plėtodama veiklą, lieka ištikima savo tradicijoms, puoselėja studentiško gyvenimo
vertybes. Taip pat Lietuvos studentų sąjunga kuria ir dalijasi studentiško judėjimo momentais su visais, kam
ne svetimas jaunatviškas maištas, maksimalizmas ir tikėjimas kūrybos galia.

3.4.1 ASAMBLĖJA 2010
Surengta Lietuvos studentų sąjungos „Asamblėja 2010“, tema „Raktas į sėkmingas studijas“. Renginys vyko rugpjūčio paskutinį
savaitgalį Klaipėdoje ir Šventojoje. Asamblėjos pradžios dalyje –
Konferencijoje - studijų kokybė buvo analizuojama penkiais
skirtingais aspektais. Tam skirtos specialios sesijos, pirmojoje kurių į
studijų kokybę buvo žvelgiama per studijų infrastruktūros prizmę,
antrojoje – per atvirumo socialinei įvairovei, trečiojoje ir ketvirtojoje –
per gero studento ir gero dėstytojo, penktojoje – per studijų kokybės
užtikrinimo studentų iniciatyvomis.
Konferencijos darbo grupes moderavo:
 Lygių galimybių plėtros centro atstovė Margarita Jankauskaitė;
 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) atstovas
Ervinas Baubinas;
 Nepriklausoma švietimo, žurnalistikos ir leidybos eksperte Lidija
Laurinčiukienė;
 Europos studentų sąjungos vykdomojo komiteto narė ir Lietuvos
studentų sąjungos Alumni atstovė Karina Ufert;
 Studentų sąjungos Alumni atstovas ir buvęs Vytauto Didžiojo
universiteto Studentų atstovybės prezidentas Tadas Martusevičius;
 Lietuvos kūno kultūros akademijos doc. dr. Remigijus Gulbinas.
Susirinkusiuosius konferencijos dalyvius sveikino:
 Studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis;
 Švietimo ir mokslo ministro patarėjas, Lietuvos studentų
sąjungos alumnas Jonas Okunis;
 Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas Eugenijus Butkus;
 Klaipėdos mero pavaduotoja Judita Simonavičiūtė;
 Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pirmininkas Michailas Denisenko.
Antrąją dieną veiksmas persikėlė į Šventąją. Čia studentų atstovavimo įgūdžius akademinis jaunimas tobulino 8
valandų trukmės aukštosios mokyklos „situacijų simuliacijoje“. Vienas svarbiausių simuliacijos tikslų – įgalinti
studentų atstovus tinkamai siekti studentams naudingų pokyčių, pagrindinis kurių – kokybiškos studijos.

3.4.2 GIMIMO DIENA
Kasmet organizuojamos Asamblėjos kulminacija tampa Lietuvos studentų sąjungos gimtadienis. Studentų atstovai,
Alumni klubo nariai ir svečiai drauge susibūrė Šventosios paplūdimyje. Čia visi šventiškai minėjo 19-ąjį Lietuvos
studentų sąjungos gimtadienį. Vakare vieni kitus linksmino originaliais sveikinimais, pasirodymais.
Tradiciškai susirinkę vakaro svečiai galėjo pasidžiaugti
šventiniais Studentų sąjungos laužais, šiltais sveikinimais,
pajūrio smėliu, šiltu bendravimu, juoku ir skambia muzika.

3.4.3 PADĖKOS VAKARAS
Lietuvos studentų sąjunga tradiciškai 2010-ųjų metų
pabaigoje surengė Padėkos vakarą, kuriame buvo paskelbtos
Metų geriausiųjų nominacijos: paskelbtas metų studentų
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lyderis, Studentų savivalda, tarptautinis įvykis, metų projektas bei labiausiai atvira įvairovei studentų savivalda.
Lietuvos studentų sąjungos metų studentų lydere išrinkta Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos prezidentė
Salomėja Solvaitė. Metų studentų savivalda tapo Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė (KTU SA).
Taip pat neliko nepastebėtas ir KTU SA organizuotas tarptautinis renginys - studentų forumas „The Trade of
Successful Experience“. Už studentų atstovų gerosios patirties sklaidą tarptautinėje erdvėje Studentų atstovybės
renginys pelnė tarptautinio įvykio titulą.
Metų projektu už atgautą nepriklausomybę ir inovatyvius technologinius sprendimus buvo išrinktas LSP.lt tinklalapis
ir duomenų bazė. Ši padėka buvo skirta LSP projekto partnerei ir techninių sprendimų įgyvendintojos kompanijos
„Webgroup“ atstovams.
Metų atvirumo įvairovei vardą už žmogaus teisių puoselėjimą pelnė „Eitynės už lygybę 2010, Vilnius“. Padėka įteikta
Lietuvos gėjų lygos pirmininkui Vladimirui Simonko bei Lietuvos gėjų lygos projektų vadovui Eduardui Platovui.

3.4.4 TARPTAUTINĖ STUDENTŲ DIENA
Lietuvos studentų sąjunga kartu su Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos studentų atstovais lapkričio 17 dieną ragino
studentiją švęsti Tarptautinę studentų dieną (TSD). Studentų atstovai kvietė studentus apsilankyti ir gerumu
pasidalyti vaikų namuose, burtis meno parodose, muziejuose, kino peržiūrose, naktinėse paskaitose, rungtis
automobilių ralyje. Visus renginius vainikavo tradicinis šventinis vakaras „LSP Party“, kuris vyko trijuose
didžiausiuose Lietuvos miestuose.

3.5 ALUMNI
Lietuvos studentų sąjungoje jau daugelį metų veikia neformalus ALUMNI klubas. Jame susibūrę buvę organizacijos
vadovai, lyderiai, studentiškam judėjimui neabejingi organizacijos žmonės.
Tradiciškai klubo nariai susitinka didžiausiuose Lietuvos studentų sąjungoje organizuojamuose metų renginiuose –
Konferencijose, Asamblėjoje, prieš didžiąsias metų šventes rengiamame Metų padėkos vakare. Klubo nariai aktyviai
dalijasi patirtimi su dabartiniais organizacijos nariais, talkina organizuojant įvairius renginius, veda mokymus ir
seminarus.
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3.6 SPECIALIZUOTI MOKYMAI
3.6.1 ĮGYVENDINAMA PROGRAMA „ATSTOVAS AKADEMINIAMS REIKALAMS“
Programa skirta Studentų sąjungos narių Studentų savivaldų akademinių reikalų koordinatorių
akademinėms kompetencijoms stiprinti. Tai yra pradinis akademinių reikalų specialistų, kurie atitiktų Lietuvos
studentų sąjungos, Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, aukštųjų mokyklų kvalifikacinius
reikalavimus, ruošimas.
Aukštosios mokyklos Studentų savivaldų akademinių reikalų specialistų ruošimą sudaro šios pagrindinės dalys:
akademinių dokumentų studijos-analizės, seminarai, susitikimai su įvairiais akademinių sričių specialistais ir žinių
pasikeitimas, praktika. Programa skiriama į tris lygius: pradedantiesiems, pažengusiems, ekspertams.
Programos trukmė: 2-6 mėn.(priklausomai nuo lygio, kiekvienam skiriant po 2 mėn.). Programa keičia akademinių
reikalų ir socialinio proceso komiteto veiklą. Taip pat tai yra nauja forma veikti drauge su Studentų savivaldų
akademinių reikalų koordinatoriais. Programą koordinuoja Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Alumni atstovas
Artūras Šaltis.

3.6.2 RYŠIŲ SU VISUOMENE KOMITETO VEIKLA IR STUDENTŲ ATSTOVŲ KOMPETENCIJŲ KĖLIMAS
2010m. atsinaujinusio Lietuvos studentų sąjungos studentų atstovų Ryšių su visuomene komiteto veikla
įsibėgėjo. Kaune susirinkę į metų pirmąjį susitikimą ir seminarą, studentų savivaldų atstovai priėmė naują komiteto
darbo organizavimo koncepciją, aptarė pastebimas kliūtis
ir ateities veiklos gaires.
Studentų savivaldų atstovai drauge su mokymų
kompanijos „Smart“ lektore Justina Liesiene nagrinėjo
seminaro dalyvių dažniausiai ryšių su visuomene srityje
sutinkamas problemas, tinkamus sprendimo būdus.
Seminare buvo išskirtos idealaus ryšių su visuomene
komiteto savybės, vizija bei veikimo būdai.
Antrojoje susitikimo dalyje studentų atstovai drauge su
komiteto koordinatore Simona Juočepyte apžvelgė
Studentų atstovybėse ir komitete vykdomą veiklą bei
aptarė komiteto narių kompetencijos kėlimo, mokymų
poreikio klausimus. Susitikimo metu taip pat parengtas
metų laikotarpio komiteto veiklos planas, numatyti strateginiai darbai ir veiklos.
Nuo 2010m. kovo mėn. Studentų sąjungos ryšių su visuomene komitetas pradėjo vykdyti naują veiklos planą. Šiuo
tikslu kas keletą mėnesių buvo rengiami komiteto susitikimai drauge su mokymais, buvo vykdomos nuolatinės
komunikacijos konsultacijos, regioniniai susitikimai, neformalus bendravimas. Mokymų vedėjais buvo pasirinkti ryšių
su visuomene specialistai, ekspertai.
-

Ryšių su visuomene komiteto susitikimas ir mokymai „Strateginis veiklos planavimas“
2010 m. rugsėjį sostinėje surengtas Studentų sąjungos Ryšių su visuomene (Rsv) komiteto susitikimas ir mokymai
„Strateginis veiklos planavimas“. Susitikime aptartos paskutinės naujienos, problemos, sprendimo būdai, parengtas
komiteto veiklos planas. Komiteto nariai seminare drauge mokėsi strategiškai planuoti ryšių su visuomenę veiklą.
Seminarą vedė tinklalapio „studentas.lt“ redaktorė ir Kauno jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“
atstovė ryšiams su visuomene Rūtą Žmuidzinaitė. Mokymuose ir susitikime dalyvavo: VDU SA, KMU SA, LKKA SA, ISM
SA (Vilniaus pad.), LŽŪU SA, KVK SA, KU SS, MRU SA, KK SA.
Komiteto veiklą koordinavo Sąjungos asistentė ryšiams su visuomene Simona Juočepytė.
Studentų atstovai mokėsi:

tinkamai suprasti ryšių su visuomene sąvoką;
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bendravimo su žiniasklaida įgūdžių;
sudaryti strateginį rsv veiklos planą;
skirti auditorijas;

Ryšių su visuomene komiteto susitikimas ir mokymai „Komunikacija ir lyderystė“
2010 m. gruodį Vilniuje surengtas Studentų sąjungos Ryšių su
visuomene (Rsv) komiteto susitikimas ir mokymai
„Komunikacija ir lyderystė“. Susitikime aptartos paskutinės
naujienos, pradėtos planuotis komiteto veiklos plano dalys:
Studentų poreikių analizė ir skirtingų Studentų savivaldų
atstovų ryšiams su visuomene mainai tarp Studentų atstovybių.
Mokymuose Studentų atstovai nagrinėjo lyderystės svarbą
komunikacijoje. Mokymus vedė Aiesec atstovė mokymų
koordinatorė Kotryna Cirtautaitė. Mokymuose ir susitikime
dalyvavo: VDU SA, LKKA SA, LŽŪU SA, KK SA, MRU SA, VPU SA,
ISM SA (Vilniaus pad.).
Studentų atstovai mokėsi:
 Identifikuoti lyderio savybes, svarbą komunikacijoje;
 Koordinavimo pagrindus Studentų savivaldos ryšių su visuomene komitete;
 Apžvelgė vidinės komunikacijos svarbą, priemones, būdus.

-

Ryšių su visuomene komiteto susitikimas ir mokymai „Studentų savivaldos įvaizdis: teoriškai ir praktiškai“
2011m. vasarį Studentų atstovam surengtas susitikimas ir mokymai „Studentų savivaldos įvaizdis: teoriškai ir
praktiškai“. Susitikimo dalyviai nusprendė nuo 2011 kovo mėn. įgyvendinti komiteto narių tarp skirtingų Studentų
savivaldų mainų programą, taip pat skelbti visuotinį įvykių kalendorių, nuo kovo mėn. pradėti studentų poreikių
analizę.
Mokymų metu Studentų savivaldų atstovai drauge su
nepriklausoma švietimo, žurnalistikos ir leidybos eksperte Lidija
Laurinčiukiene nagrinėjo studentų dažniausiai pastebimas
įvaizdžio problemas, pasekmes, galimus praktiškus sprendimo
būdus, priemones bei taikytinus metodus. Mokymuose ir
susitikime dalyvavo: VDU SA, LKKA SA, LŽŪU SA, KK SA, MRU SA,
KVK SA, KTU SA, ISM SA (Vilniaus ir Kaunas padaliniai).
Studentų atstovai mokėsi:

Analizuoti organizacijos įvaizdžio sudedamąsias dalis;

Nagrinėti organizacijos įvaizdžio grėsmes, galimybes,
stiprybes, silpnybes;

Formuoti individuko, organizacijos reprezentuojančio asmens įvaizdį prieš skirtingas auditorijas;

Koordinuoti ir plėtoti organizacijos įvaizdžio formavimą (metodai, būdai, priemonės);

Krizinių situacijų metu įvaizdžio koordinavimas.
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Tikslas: puoselėti ir telkti studentiją, kaip aktyviausią pilietinės visuomenės grupę
Lietuvos studentų sąjunga organizavo renginius, projektus skirtus studentijos pilietiškumui ugdyti.

3.7 ŠAUNIAUSIO STUDENTŲ LEIDINIO KONKURSAS
Studentų atstovai 2010-aisias inicijavo šauniausios studentiškos
žiniasklaidos rinkimus. Konkurso metu Lietuvos studentų sąjunga
siekia apžvelgti esamą situaciją studentų žiniasklaidoje. Šauniausiu
studentu leidiniu išrinktas Studentų leidinys „Njuspeipis“, šauniausias
studentų tinklalapis buvo išrinktas StudentuEra.lt, be šių nominacijų,
buvo išrinkti šauniausio straipsnio, nuotraukos, reklamos maketo
autoriai. Nominantai apdovanoti kovo 31 d. Kaune.
Nugalėtojus rinko kompetentinga komisija, kurią sudarė Lietuvos
žurnalistų sąjungos (LŽS) pirmininkas Dainius Radzevičius, vienas
aktyviausių Lietuvos reklamos ir mados fotografų Tomas Kauneckas,
Bernadinai.lt portalo vyriausias redaktorius Andrius Navickas, jaunimo žurnalo „Pravda“ redaktorius ir žurnalistas
Tomas Ramanauskas.

3.8 TINKLALAPIS STUDENTAS.LT – STUDENTAI VIRTUALIAI
Studentas.lt – erdvė, skirta ne tik studentų aktualijoms, naujienoms ar žinioms, bet yra ir studentų penas saviraiškos
mintims, galimybėms, idėjoms ir kūrybai. 2008-aisiais metais LSS iniciatyva startavęs projektas per 2009-uosius
metus subūrė nemenką kūrybingų studentų komandą, kuri toliau plėtojo tinklalapį, skatino jo žinomumą, įgyvendino
skirtingus projektus ir akcijas. Studentas.lt erdvėje atsirado nemenkas naujų rubrikų bei skilčių skaičius, tarp kurių
daugiausiai dėmesio sulaukė „Klausk studento“, „Bulvaras“ ir „Konkursai“.
Tinklalapyje skaitytojai gali ne tik susipažinti su redakcijos atstovų publikuojama informacija, bet ir patys dalytis
mintimis, nuomonėmis, įvairių stilių bei žanrų kūryba. Tinklalapio lankytojai taip pat gali naudotis muzikos grotuvo
paslaugomis, sužinoti orų prognozę, transporto tvarkaraščius, šalies pramoginius renginius. Ateityje planuojame
įdiegti virtualią biblioteką – knygų mugę ir kitų naujovių.
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3.9 LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA VIRTUALIOJE ERDVĖJE – FORMALIAI IR NEFORMALIAI
Lietuvos studentų sąjunga nuolat atnaujina organizacijos tinklalapį www.lss.lt, kur pasiekiami naujausi organizacijos
pranešimai žiniasklaidai, naujienos apie artėjančius įvykius, įgyvendintus projektus. Taip tinklalapyje pasiekiami
organizacijos dokumentai, video reportažai, nuotraukų galerija, istorija, organizacijos veiklos kryptys.
Studentų sąjunga taip pat integravosi ir į virtualią socialinę erdvė, socialiniame tinklalapyje facebook.com. Čia
studentai ir jų atstovai gali stebėti naujausią informaciją, matyti ir komentuoti renginių akimirkas, gauti perspėjimus
apie artėjančius svarbius renginius, pakvietimus į projektus.

4.4 PATIRTIES SKLAIDA
Lietuvos studentų sąjunga išleido studentų atstovavimo gidą – leidinį „Startuok studentų savivaldoje!”.
Studentų sąjunga šiuo leidiniu supažindina su studentų judėjimo veiklos galimybėmis, patirtimis bei drauge stiprina
šalies studentų bendruomenę. Už leidinio pristatymą Studentų savivaldose atsakingi Studentų savivaldų atstovai
ryšiams su visuomene. Leidiniai išplatinti visuose regionuose.
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