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KREIPIMASIS
DĖL BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO BEI GYNIMO TERMINŲ PAVĖLINIMO
Lietuvos studentų sąjunga (toliau – LSS), nacionaliniu lygmeniu atstovaudama
studentų interesams ir reaguodama į tai, kad dėl Lietuvoje nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbto
karantino mokymo(si) bei studijų procesas buvo perkeltas į nuotolinę erdvę, kreipiasi į
Lietuvos universitetų rektorių konferenciją (toliau – LURK) bei Lietuvos kolegijų direktorių
konferenciją (toliau – LKDK) dėl baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo terminų pavėlinimo.
Priverstinis studijų proceso perkėlimas į nuotolinę erdvę yra sudėtingas
procesas tiek studentams, tiek dėstytojams, tačiau sudėtingiausia yra paskutinių kursų
studentams, kurie rengia savo baigiamuosius darbus. Šiuo metu Lietuvos aukštosiose
mokyklose baigiamuosius bakalauro, magistro darbus bei doktorantūros disertacijas rengia
bei šiais mokslo metais planuoja apsiginti maždaug 25 tūkstančiai studentų.
Dėl paskelbto karantino studentai fiziškai negali pasiekti bibliotekų, dalis
studentų baigiamuosius darbus turėtų rengti laboratorijose, į kurias patekti taip pat nėra
galimybės, dar kita dalis baigiamuosius darbus rengia savo praktikos vietose, kuriose
dalyvauti fiziškai taip pat nėra galimybės. Suprantame, jog tokia susiklosčiusi situacija
neigiamos įtakos turės ne absoliučiai visų studijų krypčių studentams, rengiantiems
baigiamuosius darbus, tačiau studentams, neturintiems galimybės pasiekti jiems būtinų
mokymosi išteklių, parengti kokybišką bei pilnos apimties baigiamąjį darbą gali būti
sudėtinga, o kai kuriais atvejais netgi neįmanoma. Dėl šių priežasčių, dalis studentų
nepasieks savo studijų programoje numatytų studijų rezultatų, kurie gali turėti įtakos ir
stojant į aukštesnes studijų pakopas.
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Suprantame, jog aukštosios mokyklos deda visas pastangas, siekiant užtikrinti
kokybišką, nepertraukiamą bei efektyvų studijų procesą, tačiau dėl mūsų įvardintų
aplinkybių, kai kurių studijų proceso elementų, atskirose studijų kryptyse, užtikrinti tiesiog
neįmanoma. Taigi, jeigu aukštoji mokykla dėl susiklosčiusių aplinkybių negali užtikrinti
sklandaus bei pilnavertiško studijų bei, ypatingai, baigiamųjų darbo rengimo proceso, LSS
prašo aukštųjų mokyklų vėlinti baigiamųjų darbų gynimo bei, ne mažesniam nei
tokiam pačiam terminui, baigiamų darbų galutinio parengimo ir pateikimo terminus.
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