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Veiklos ataskaita teikiama pagal LSS veiklos plano parengto 2019 -2021
m. strategines kryptis bei papildomai nuveikti darbai, kurie nėra įtraukti
į veiklos planą.
Lietuvos studentų sąjungos strategija į organizaciją turi atnešti du
esminius pokyčius. Visų pirma, įtvirtinti aiškią organizacijos tapatybę,
apibrėžtą organizacijos misija, vizija ir veiklos kryptimis. Antra,
įgyvendinti identifikuotus esminius pokyčius, kurie organizacijai yra
būtini siekiant užsibrėžtos vizijos, organizacijos viduje ir Lietuvos
aukštojo mokslo sistemoje.

Lietuvos studentų sąjunga atstovaudama visų studijų pakopų ir formų
studentams, rūpinasi studijų kokybe ir studentų sėkme, dėl to savo
veikloje neapsiriboja tik iniciatyvomis nukreiptomis į Lietuvos aukštojo
mokslo sektorių. Siekdama savo misijos, Sąjunga gali inicijuoti pokyčius
ir Lietuvos mokyklų sektoriuje bei vykdyti veiklą susijusią su žmonių
išteklių planavimu valstybiniu mastu ar aukštąjį mokslą baigusių asmenų
įsidarbinamumu.
Misija – Sėkmingos studijos studentų akimis.
Vizija – Studentų savivaldų bendruomenė, kurianti Lietuvos aukštojo mokslo
pažangą.
Vertybės:
•
•
•
•
•

Atsakomybė jaučiama ir suprantama pareiga prieš save, organizaciją
ir studentus.
Kompetencija – nuolatinis tobulėjimas ir vienijamų narių pažangos
skatinimas.
Laisvė atvirai reikšti savo nuomonę, rinktis veiklos kryptis, modelį ir
priemones.
Tęstinumas – tradicijų puoselėjimas, įtraukiant naujus ir buvusius
organizacijos narius.
Studentiškumas – atvirumas nestandartiniams veiklos metodams ir
jaunatviškam maksimalizmui.

3

AUKŠTOJO MOKSLO PAŽANGA
Studentų atstovavimas yra esminė Studentų sąjungos veiklos funkcija. Sąjunga
vykdo šią veiklą dalyvaudama teisėkūros procese – Lietuvos aukštojo mokslo
strateginių dokumentų rengime, įstatymų ir poįstatyminių aktų keitime, viešojoje
erdvėje vykstančiose diskusijose apie aukštąjį mokslą, posėdžiuose ir
konferencijose, kuriuose formuojama aukštojo mokslo kryptis. Studentų sąjunga
siekia užtikrini, kad pokyčiai teisės aktuose reikštų ir realų pokytį aukštosiose
mokyklose. Šis užtikrinimas pasireiškia bendruomenės kultūros pokyčiais.
Lietuvos studentų sąjunga turi ginti teisėtus studentų interesus, užtikrinant, kad
teisės aktų būtų laikomasi visuotinai, visose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Aukštųjų
mokyklų
tobulinimo gairės:

pedagoginių

darbuotojų

kvalifikacijos

2020-01-08 Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau – LURK)
darbo grupės vykusiame posėdyje buvo priimti paskutiniai gairių
pakeitimai ir galutinis kvalifikacijos tobulinimo gairių dokumentas
atiduotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – ŠMSM).
Ministerija parengtą projektą suderino su suint eresuotomis šalimis bei
teisininkais ir kovo 26 d., Sąjungai išsiuntus pas kutinius komentarus,
birželio 19 d. gairių projektas buvo pasirašytas ir ministro įsakymas „Dėl
aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetencijų tobulinimo gairių
patvirtinimo“ įsigaliojo birželio 20 dieną.
Patvirtintos
aukštųjų
mokyklų
pedagoginių
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo
gairės:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/9b11a070b22111eab9d9cd0c85e0b745
Daugiau informacijos: http://bit.ly/2Xy2bzB
Įgyvendinimo vertinimas – 90 proc.
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Stipendijos,
poreikius:

patenkinančios

geriausių

studentų

finansinius

Siekti, kad studentų skatinimui skirtas valstybės finansavimas
nuosekliai didėtų;
Sausio 10 d. buvo patvirtintas naujas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – LRV) nutarimas dėl Mokslo ir studijų įstatymo (toliau –MSĮ)
įgyvendinimo, kuriame išlaidos studentams skatinti padidintos nuo 3,5
BSI iki 4 BSI.
Įgyvendinimo vertinimas – 75 proc.

Siekti, kad studentų skatinimui skirtas finansavimas (iš VNF
surenkamų lėšų) didėtų;
Kovo 27 d. vykusiame nuotoliniame LURK po sėdyje dėl karantino
klausimo svarstymas buvo atidėtas neapibrėžtam laikui.
Įgyvendinimo vertinimas – 25 proc.

Išorinis vertinimas darantis teigiamą ir realią įtaką studijų
kokybei:

Vykdyti
tyrimą,
skirtą
pasitenkinimą studijomis;

įvertinti

baigiančiųjų

studentų

Tyrimo analizė atlikta, rekomendacijos ir filmukas parengtas. Rezultatai
ir rekomendacijos pristatytos ŠMSM.
•
•

Su tyrimo aprašymu galite susipažinti čia: bit.ly/3gp6KTX
Vaizdo įrašą galite pamatyti čia: bit.ly/39jAXAI
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Įgyvendinimo vertinimas – 90 proc.

Vykdyti tyrimą „Akademinio sąžiningumo indeksas“, siekiant
nustatyti
akademinio
nesąžiningumo
paplitimą
Lietuvos
aukštosiose
mokyklose
ir
kurti prevencines
priemones
akademiniam nesąžiningumui mažinti;
Tyrimo duomenys buvo naudojami dirbant LR Akademinės etikos ir
procedūrų kontrolierės suburtoje darbo grupėje, kuri yra atsakinga už
naująją dokumento „Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos
kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijos“
redakciją. Liepos 27 d. buvo gautas dokumento
projektas.
Suinteresuotos šalys dokumento redakcijai teikia siūlymus iki rugpjūčio
14 d.
Įgyvendinimo procesas – 90 proc.

Orias gyvenimo sąlygas užtikrinantis bendrabutis:

Paruošti bendrabučių kokybės standartą;
Kovo mėnesį buvo atnaujinta darbo grupės sudėtis, reorganizuotas
bendrabučio kokybės standarto kūrimo darbas bei turinys. Įvyko 4
susitikimai su darbo grupe, kurių metu buvo sudėlioti bendrabučių
vertinimo kriterijai, vertinimo skalės bei šiuo metu yra rengiama
vizitacijų metodologija.
Įgyvendinimas – 60 proc.

6

Studentai aktyviai formuoja savo studijų programą ir jos
tvarkaraštį;
Ties šiuo strateginiu tikslu Sąjunga nedirbo, kiekviena studentų
savivalda pati tvarkosi aukštosios mokyklos viduje.

Studijų finansavimo sistemos
socialinio teisingumo:

tobulinimas

siekiant

didesnio

Socialinių stipendijų skyrimo tvarkos aprašo tobulinimas;
LSS dar 2018 m. inicijavo Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo
svarstymą, kurį įgyvendinus po ilgų derybų buvo pasiekta, kad socialinė
stipendija būtų atskirta nuo akademinių rezultatų tam, kad ji atitiktų
tikrąją – finansinės paramos – paskirtį, kartu praplėstas gavėjų ratas –
nuo šiol ją gauti gali ir trečiosios pakopos, profesinių bei trumpųjų
studijų studentai, o kartu pakeitimai leis studentams, patiriantiems
socialinių sunkumų, mažiau nerimauti dėl galimybės studijuoti
aukštosiose mokyklose ir siekti geresnių akademinių rezultatų, nes
stipendijos kilo nuo 3,25 iki 6,5 BSI (nuo 126,75 iki 253,5 eurų) . Įstatymo
pakeitimas įsigaliojo š. m. liepos 1 d.
Daugiau
informacijos:
http://www.lss.lt/nuo-liepos-1-d-dvigubessocialines-stipendijos-studentams/
Įgyvendinimo vertinimas – 90 proc.

Studijų kainos kompensavimo sistemos tobulinimas ;
Parengtas tyrimas, kurio pagalba bus nustatomas studentų
pasitenkinimas valstybės teikiama finansine paramos sistema;

7

Gautas finansavimas iš ŠMSM fondo projektui „Studentų studijų ir darbo
derinimo vertinimo analizė“ – 1600 eurų, kurio pagrindu ir bus
atliekamas tyrimas.
Įgyvendinimo vertinimas – 10 proc.

Didinamas studijų prieinamumas negalią turintiems studentams ;
Kovo – balandžio mėnesiais su sociologo pagalba buvo rengiamas LSS
tyrimo įrankis individualių poreikių turintiems studentams;
Gegužės 13 d. aukštąsias mokyklas pasiekė naujasis LSS tyrimo įrankis,
kuriuo siekiama iš neįgaliųjų studentų perspektyv os įvertinti jų
pasitenkinimą finansinės, psichologinės ir akademinės paramos
sistemomis;
Sociologui pateikti tyrimo metu surinkti duomenys, šiuo metu yra
atliekama tyrimo analizė.
Įgyvendinimo vertinimas – 50 proc.

Studijų ir pragyvenimo paskolų sistemos tobulinimas;
Projekto „Studentų studijų ir darbo derinimo vertinimo analizė“ rėmuose
bus įvertinti studentų poreikiai, pagal kuriuos bus formuojami siūlymai,
susiję su studentų paskolomis.
Įgyvendinimo vertinimas – 5 proc.

Atlikti studijų kainų indeksavimo analizę pagal krepšelio turinį;
Karantino metu Lietuvos švietimo taryba teikė pasiūlymus, susijusius su
papildomu finansavimu dėl su COVID-19 susijusių papildomų išlaidų.
Išlaidos daugiausiai susijusios su nuotolinio mokymo(si) integravimu
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aukštosiose mokyklose. Taip pat teiktas Mokslo ir studijų įstatymo
projektas, kuriame būtų aiškiai numatyta papildomo finansavimo
galimybė studijų proceso užtikrinimui, esant ekstremaliai situacijai
šalyje.
Įgyvendinimo vertinimas – 60 proc.

Nemokamo bakalauro idėjos įgyvendinimas;
Gruodžio mėnesį vykusiame LR Seimo posėdyje buvo patvirtina
papildomas 4 milijonų eurų finansavimas, siekiant didinti valstybės
finansuojamų studijų vietų skaičių.
Daugiau informacijos: bit.ly/nuo_iliuzijos_iki_realybės
Įgyvendinimo vertinimas – 100 proc.
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POZICIJŲ
FORMAVIMO
IR
ĮGYVENDINIMO
PROCESO POKYČIŲ VEIKLOS KRYPTIS
Pats svarbiausias Lietuvos studentų sąjungos vidinis procesas yra pozicijų
formavimas. Organizacija turi siekti šį procesą optimizuoti, užtikrinti išorinių
pozicijų deramumą, jų pagrįstumą organizacijos puoselėjamomis aukštojo mokslo
vertybėmis, kurios turėtų būti aiškiai identifikuotos ir žinomos, bei suprantamos
visiems nariams. Taip pat organizacija turi vystyti savo išorinę komunikaciją.
Lietuvos studentų sąjungos ilgalaikių pozicijų formavimas:
Ilgalaikės pozicijos nebuvo formuojamos, tam nebuvo poreikio.

Sistemingas studentų problemų sprendimas:

AM konsolidacijos kontekste užtikrinti visas studentų garan tijas
bei teisėtus jų lūkesčius;
Seime vyko Mokslo ir studijų įstatymo projekto klausimai, susiję su AM
valdymu bei konsolidacija. Jų metu išsakyta pozicija dėl studen tų
garantijų konsolidacijos kontekste, kurios privalo būti įtrauktos į
įstatymo bei AM jungimosi planą. Kol kas įstatymo projekto svarstymas
vėl sustojo ir kada prie jo bus grįžtama, sunku pasakyti.
Įgyvendinimo vertinimas – 35 proc.

Siekti, kad transporto lengvatos būtų skiriamos ir ištęstinių
studijų studentams:
Išsiųsti papildomi raštai visoms savivaldybėms ir šiuo metu laukiame jų
atsakymų, tačiau dalis vėl atsakė neigiamai dėl lėšų trūkumo.
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Savivaldybės, deja, atsisakė skirti papildomą finansavimą iš savo turimo
biudžeto.
Įgyvendinimo vertinimas – 30 proc.

Įvertinti, ar studentai patiria išlaidas, nesusijusias su studijomis,
ginantis baigiamuosius darbus;
2020-06-01 buvo išsiųstas oficialus raštas ŠMSM, prašant išaiškinti
Mokslo ir studijų įstatymo 83 str. 5 d. nuostatą, kuri reglamentuoja, kad:
„Asmenys, studijuojantys valstybės finansuojamose vietose, valstybinei
aukštajai mokyklai neturi mokėti jokių tiesiogiai su studijų programos
įgyvendinimu susijusių įmokų, išskyrus šio įstatymo 80 straipsni o 3
dalyje nurodytus atvejus.“ Atsakymas negautas.
Įgyvendinimo vertinimas – 65 proc.

Seksualinio priekabiavimo ir psichologinio smurto prevencijos
(LURK gairės) įgyvendinimo aukštosiose mokyklose – monitoringo
grupė;
Kovo 27 dieną LURK posėdžio metu vienbalsiai buvo patvirtintas
dokumentas: „Seksualinio priekabiavimo prevencijos ir atvejų
nagrinėjimo gairės“.
Seksualinio priekabiavimo prevencijos ir atvejų nagrinėjimo gairės:
https://lurk.lt/index.php/dokumentai/seksualinio -priekabiavimoprevencijos-ir-atveju-nagrinejimo-gaires/
Daugiau informacijos: lss.lt/patvirtintos-seksualinio-priekabiavimoprevencijos-ir-atveju-nagrinejimo-gaires/
Įgyvendinimo vertinimas – 90 proc.
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Psichologinės ir akademinės pagalbos
tobulinimas aukštosiose mokyklose;

teikimo

proceso

Po karantino paskelbimo, LSS vykdomo projekto veiklos buvo perkeltos
į virtualią erdvę. Buvo pradėtos vykdyti individualios konsultacijos (EN,
LT ir RU kalbomis). Taip pat pradėti vykdyti nuotoliniai seminarai bei
nuotolinės grupinės konsultacijos.
Nuotolinės veiklos buvo prieinamos visų regionų, kuriuose Lietuvoje
veikia aukštosios mokyklos, studentams.
Šiuo metu suteikta: 978 individualios konsultacijos, 35 grupinės
konsultacijos, iš jų trečdalis vyko nuotoliniu būdu. Įvykdyta 50 teminių
seminarų ir užsiėmimų, skirtų studentų psichinės būklės stiprinimui. 21
iš jų – nuotoliniai, vykdyti karantino metu. Vykdoma k omunikacijos
kampanija „Ar studentų psichikos sveikata – aukštųjų mokyklų reikalas“,
siekiant pasirašyti susitarimą su LURK ir LKDK dėl psichologų
įdarbinimo ir prevencinių priemonių įgyvendinimo.
Rengiamas susitarimo projektas, kurį turi pasirašyti LSS, LURK, LKDK
vadovai.
Daugiau informacijos: http://bit.ly/3ieyefB

Taip pat įgyvendinta iniciatyva „Ar studentų psichikos sveikata –
aukštųjų mokyklų reikalas?“, kurios metu Delfi.lt facebook portale
buvo įvykdytos 3 tiesioginės nuotolinės transliacijos su savo srities
ekspertais bei rašyti pranešimai spaudai apie studentų psichikos
sveikatą.
Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/events/261009635278264/
Įgyvendinimo vertinimas – 90 proc.
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ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ STIPRINIMO VEIKLOS KRYPTIS
Sąjungos veiklos pagrindas – jos narių – studentų savivaldų, vienijami asmenys,
kurių kompetencija ir motyvacija veikti yra visos Sąjungos interesas. Todėl
Lietuvos studentų sąjunga turi rūpintis šių asmenų ugdymu organizuojant jiems
mokymus, seminarus ir kitokio pobūdžio veiklas.

Besimokančios organizacijos kultūros kūrimas:
Kovo 10 d. suorganizuota „LSS biuras dirba Kaune“ iniciatyva,
skatinanti konsultuoti savivaldas rūpimais klausimais;
Gegužės 11 d. organizuoti mokymai LSS Tarybai apie NVO teisinį
reglamentavimą. Mokymų pagrindinis tikslas buvo išsiaiškinti, kaip
skaidriai formuoti aukštojo mokslo politiką, bendradarbiaujant su
valstybės ir savivaldybės institucijomis, siekiant plėsti vi ešųjų paslaugų
spektrą aukštajame moksle. Daugiau informacijos: lss.lt/lss-mokymaitarybos-nariams-apie-nvo-teisini-reglamentavima/;
Gegužės 14 d. organizuoti mokymai Tarybai apie sprendimų priėmimą,
įtaką ir atstovavimą.
Liepos 3-5 d. suorganizuoti LSS „Vadovauk“ mokymai. Daugiau
informacijos: http://www.lss.lt/ivyko-lss-tarybos-mokymai-vadovauk/

Priemonių, formuojančių institucinę atmintį, kūrimas:
2020-02-24 – 2020-02-27 dalyvauta projekte „Exploring the digital
Dimension of Youth workers“ – jo metu užmegzti ryšiai su
https://www.citiesoflearning.eu
organizatoriais
dėl
galimo
bendradarbiavimo ateityje, o LSS nariams pristatyta dar viena
mokymosi platforma bei kompetencijų modelis tiems, kas d irba su
mokymais, sukurtas pagal Europos ugdymo strategiją dirbantiems su
jaunimu;

13

Kovo 27 d. baigtos kurti Priežiūros komiteto (PK) rekomendacinės
veiklos gairės. Šis įrankis bus atrama naujai pradedantiesiems PK
nariams, nurodantis kokias sritis ir kaip reikėtų tikrinti, siekiant
kiekvienos savivaldos tobulėjimo ir kokybės jos vykdomose veiklose.
Su gairėmis susipažinti galite čia: http://www.lss.lt/prieziuros-komitetorekomendacines-gaires/

Kovo 9 d. pradėta kurti tinklalaidė #cukinija, kurios metų kalbinami
Sąjungos nariai, Alumni, svečiai, dalijamasi patirtimi, įžvalgomis apie
šių dienų tendencijas. Jau yra sukurti 6 įrašai, su jais susipažinti galite
čia: https://www.facebook.com/pg/lss.lt/videos/?ref=page_internal

Kovo 30 d. vyko nuotoliniai mokymai „Talentų valdymas“. Su mokymais
susipažinti
galite
čia:
https://www.youtube.com/watch?v=jHRjSnIGoxc&t=5s

Birželio 3-4 dienomis vyko nuotoliniai komunikacijos mokym ai studentų
savivaldų ryšių su visuomene komiteto nariams. Mokymai vyko
„Microsoft Teams“ platforoje. Su mokymais susipažinti galite čia:
http://www.lss.lt/lss-komunikacijos-mokymai-studentu-savivaldoms/
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FINANSINIŲ
KRYPTIS

IŠTEKLIŲ

STIPRINIMO

VEIKLOS

Sąjungos veiklą nėra įmanoma be finansinių išteklių, kurie yra naudojami
Studentų sąjungos ir studentų savivaldų veikloms vykdyti ir Lietuvos studentų
sąjungos biuro komandos išlaikymui.

Finansinių išteklių didinimas dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose
ir projektinėje veikloje:
LSS Valdyba 2020 m. sausio mėn. priėmė sprendimą steigti naują įmonę
LSS vardu. Įmonės pavadinimas – UAB „Mecenatum“. Kovo 4 d. visi
dokumentai buvo galutinai sutvarkyti, suderin ti su notaru bei priduoti į
Registrų centrą;
Šiuo metu vyksta tolimesnis derinimas dėl naujos įmonės įveiklinimo.
Ieškomas kompetentingas direktorius bei bent 3 Valdybos deleguoti
atstovai, kurie rūpintųsi naujos įmonės veikla.

Dalyvauti nacionalinio ir tarptautinio masto projektų rengime ir
įgyvendinime;
•
•
•
•
•

Galutinai pateiktos visos 2019 m. įgyvendintų projektų
ataskaitos
ir
su
visais
projektais
jau
pilnai
atsiskaityta;
Pateiktas projektas į Aktyvių piliečių fondą;
Pateikti 5 projektai į ŠMSM fondą;
Ruošiamasi pateikti naują paraišką į Valstybinį visuomenės
sveikatos stiprinimo fondą;
Suderintas JRD projekto tęstinumas 2020 metams.
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LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMO TOBULINIMO
KRYPTIS
LSP išdavimo sistemos tobulinimas:
Parengtas išsamus sistemos techninis aprašas, kuris buvo sud erintas su
kompetentingais LSS Alumni, dirbančiais IT srityje. Aprašas išsiųstas 6
skirtingoms įmonėms, iš kurių pasirinktas partneris naujos sistemos
sukūrimui;
Balandžio 1-ą dieną buvo pasirašyta sutartis su „Nordcode“, kurie kuria
naują LSP sistemą. Šiuo metu yra patvirtinta naujos sistemos struktūra
bei dizainas ir nuo birželio prasidėjo programavimo dalis;
Šiuo metu vyksta sistemos frontend ir backend programavimo darbai.
Įgyvendinimo vertinimas – 60 proc.

VEIKLOS,
TIESIOGIAI
STRATEGIJA

NESUSIJUSIOS

SU

Naujos LSS strategijos kūrimas;
Gegužės mėnesį buvo parengtas strategijos rengimo konceptas, sukurta
virtuali darbo aplinka. Birželį surinkta strategijos rengimo darbo grupė
ir pradėti darbai;
Atlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, pradėta sisteminti informacija,
vykdoma moderatorių paieška, atliekamas dalyvių kompetencijų tyrimas.
Įgyvendinimo vertinimas – 20 proc.
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Dėl studentų nedarbo išmokų;
2019 m. spalio mėnesį Konstitucinis teismas nutarė, kad iki šiol galiojusi
nuostata, jog darbo netekę nuolatinių studijų studentai neturi teisės
gauti jiems priklausančių socialinių garantijų yra prieštaraujanti
Konstitucijai. Dėl šios priežasties, LR Vyriausybė vasario 19 d . pritarė
įstatymo pataisoms ir pavasario Seimo sesijoje bus priimti galutiniai
sprendimai;
Balandžio 30-ą dieną LR Seime buvo patvirtintos Užimtumo įstatymo
pataisos, kurios nuo šiol studentams suteikia teisę gauti nedarbo
išmokas.
Pagal nuolatinę studijų formą studijuojantys asmenys, sukaupę ne
mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutini us 30
mėnesių, turi teisę į nedarbo draudimo išmoką. Tai buvo ypatingai
svarbus žingsnis karantino laikotarpiu, dėl kurio nemaža dalis studentų
neteko darbo, tačiau toliau turėjo mokėti už bendrabučius ar studijas.
Svarbu, kad dėl šio pokyčio, studentai, net jei nėra sukaupę reikiamo
darbo stažo, kaip ir kiti bedarbio statusą turintys asmenys, turi
teisę gauti 200 eurų paramą, kuria siekiama mažinti COVID-19
pandemijos pasekmes.

Savivaldų iniciatyvų fondas;
Liepos 5 d. Tarybos posėdžio metu buvo patvirtinti LSS savivaldų
iniciatyvų fondo nuostatai.
Su nuostatais galite susipažinti
savivaldu-iniciatyvu-fondas/

čia: http://www.lss.lt/studentu-
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LSS veiksmai, susiję su COVID-19 pandemija:
•

Neformalaus Tarybos susitikimo metu priimta LSS pozicija dėl
baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo pavėlinimo .
Pozicija: Dėl baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo terminų
pavėlinimo;

•

Neformalaus Tarybos susitikimo metu priimta LSS pozicija dėl
paramos
studentams,
nukentėjusiems
dėl
COVID-19
pandemijos.
Pozicija: Dėl paramos studentams, siekiant sumažinti COVID-19
pandemijos pasekmes;

•

Atliekamas tyrimas, siekiant įvertinti nuot olinio mokymosi
studijų procesą. Tyrimas atliktas, išanalizuotas, o rezultatai
pristatyti viešai. Tyrimo rezultatais atskirai pasidalinta buvo su
LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetu, Lietuvos direktorių bei
rektorių konferencijomis.
Daugiau
informacijos
–
http://www.lss.lt/wpcontent/uploads/2020/07/Studijos-karantino-metu-tyrimas-2020m..pdf

•

LSS kreipėsi į visas Lietuvos AM, siekiant įvertinti, kokia yra
studentų, gyvenančių bendrabučiuose situacija. Šis klausimas
taip pat buvo atskirai aptartas ir su LSS Ta ryba.
Kreipimasis: Dėl aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių
situacijos gerinimo;

•

Suderintas klausimas su ŠMSM dėl LSP galiojimo pratęsimo
tiems studentams, kuriems buvo pratęsti mokslo metai.
Kreipimasis: Dėl Lietuvos studentų pažymėjimo galiojimo
termino pratęsus mokslo metus;

•

Nuolatinis dalyvavimas diskusijose bei darbo grupėje,
susijusiose su brandos egzaminų organizavimu bei priėmimu į
aukštąsias mokyklas;
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•

Pradėta bendra iniciatyva su LMS, LiJOT ir VU SA „Studentas
moksleiviui, moksleivis studentui“;
Daugiau informacijos: http://www.lss.lt/iniciatyva-studentasmoksleiviui-moksleivis-studentui-startuoja-jau-siandien/

•

Dėl laikinų LSP pažymų rugsėjo – spalio mėnesiais.
Kreipimasis: Dėl laikinų LSP išdavimo prasidėjus mokslo
metams
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