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DĖL SOCIALINĖS STUDENTŲ PADĖTIES
Atstovaudama Lietuvos studentų interesams, Lietuvos studentų sąjunga (toliau –
Sąjunga) kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Ministrą Pirmininką, ragindama
nepamiršti vasario 13 dieną vykusio susitikimo susitarimų:
1. Studentų padėčiai gerinti būtina didinti skatinamąsias stipendijas.
Pagal Sąjungos atliktos analizės duomenis, vidutiniškai skatinamosios stipendijos dydis
valstybinėse aukštosiose mokykloje varijuoja nuo 1 iki 3 BSI. Akivaizdu, kad tokio dydžio
stipendijos neskatina studentų siekti geresnių akademinių rezultatų ir nesudaro galimybės
išlaikyti save, todėl trečdalis bakalauro studentų yra priversti dirbti. Kaip parodė Sąjungos
atliktas socialinės dimensijos tyrimas, patys studentai pripažįsta, kad tai kenkia jų studijų
rezultatams.
Formuojant 2019 metų valstybės biudžetą būtina skirti didesnį finansavimą studentų
skatinimui. Vyriausybė ir Sąjunga turi pasirašyti įpareigojantį susitarimą dėl finansavimo
didinimo studentams skatinti, kuriame galėtų būtų nurodytos aiškios sumos, rodikliai bei
argumentai.
2. Būtina atskirti socialinės paramos teikimo kriterijus nuo akademinių rezultatų.
Šiuo metu galiojanti socialinių stipendijų ir finansinės paramos specialiųjų poreikių studentų
teikimo tvarkos apraše įrašyta nuostata reglamentuoja, kad turintys daugiau nei 1
akademinę skolą, nebegali pretenduoti į socialinę stipendiją, o negalią turintys studentai
finansinės pagalbos negali gauti, jeigu turi bent vieną akademinę skolą. Sąjunga siūlo
išbraukti šias nuostatas iš tvarkos aprašų. Tokiu būdu stipendijos ir parama atlieps savo
tikrąją paskirtį - didins studijų prieinamumą studentams.
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3. Būtina, kad lėšos, gautos pardavus šiuo metu nenaudojamą aukštųjų mokyklų turtą
(konsolidacijos procese), būtų investuotos į bendrabučių infrastruktūros gerinimą.
Investicijos būtinos ne tik bendrabučių išorei, tačiau ir vidui renovuoti.
Sąjungos atliktas socialinės dimensijos tyrimas atskleidė, jog trečdalis studentų gyvena
bendrabutyje ir pusė iš jų nurodė, kad šį būstą renkasi dėl mažesnės kainos. Vis dėlto,
mažesnė būsto kaina neturi reikšti to, kad sąlygos yra proporcingai prastos tai kainai.
Socialinės dimensijos tyrimas atskleidė, kad vos pusė studentų, gyvenančių bendrabutyje,
yra patenkinti jo būkle.
Sąjunga siūlo pasirašyti susitarimą su Ministru Pirmininku, kuris įpareigotų Vyriausybę
gerinti bendrabučių infrastruktūrą, skiriant papildomą finansavimą iš aukštųjų mokyklų tinklo
procese parduoto turto.
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