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Aukštojo mokslo proveržis

Diskriminacinių nuostatų aukštojo mokslo sistemoje panaikinimas

• Suvienodinti reikalavimus stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas

• Siekti, jog būtų įteisintas bent vienas alternatyvus kelias įstoti į aukštąją mokyklą

• Su LSS Taryba suderinti bendri principai dėl stojimo į aukštąsias mokyklas
reikalavimų.

• Parengtos 2 pozicijos, reaguojant į Mokslo ir studijų įstatymų pakeitimų projektus
dėl stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimų suvienodinimo.

• Pozicija dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) teikto įstatymų projekto
pakeitimo pristatyta tarpinstituciniame Vyriausybės pasitarime.

• Atlikta Lietuvos ir kitų užsienio šalių stojimo į aukštąsias mokyklas sistemos
analizė.

Atsakomybė: P. Kučas



Aukštojo mokslo proveržis

Diskriminacinių nuostatų aukštojo mokslo sistemoje panaikinimas

• Užtikrinti, kad būtų suvienodintas akademinės skolos reglamentavimas visose
aukštosiose mokyklose

• Atlikta pradinė savivaldų analizė, siekiant išsiaiškinti, ar buvo imtasi veiksmų dėl
LSS Tarybos priimtos akademinės skolos sąvokos įgyvendinimo aukštosiose
mokyklose.

Atsakomybė: J. Jasilionytė



Aukštojo mokslo proveržis

Studentų nubyrėjimo valdymo įrankių įgalinimas aukštosiose mokyklose

• Atlikti aukštųjų mokyklų turimų studentų nubyrėjimo valdymo priemonių analizę.

• Asamblėjos metu viena iš darbo grupių analizuos studentų nubyrėjimo įrankių
valdymą. Darbo grupės pasiekti rezultatai padės pagrindus, kurie leis toliau
įgyvendinti tikslo uždavinius.

Atsakomybė: J. Jasilionytė



Aukštojo mokslo proveržis

Efektyvi studijų finansavimo ir studentų paramos sistema

• Siekti, kad naujas studijų finansavimo modelis atlieptų siūlymus, išdėstytus LSS
pozicijoje „Dėl būtinų švietimo pokyčių, siekiant aukštojo mokslo proveržio“.

• Tobulinti valstybės remiamų paskolų studentams sistemą.

• Birželio mėnesį ŠMSM atstovai pristatė pirminius siūlymus, kaip galėtų kisti studijų
finansavimo modelis. Pateiktos pirminės pastabos ir siūlymai.

• Atlikta išsami valstybės remiamų paskolų sistemos analizė ir Lietuvos švietimo
tarybai pateikti siūlymai, kurie buvo priimti bei įtraukti į studijų prieinamumo
didinimo poziciją.

• ŠMSM darbo grupės posėdyje pristatė idėjas dėl paskolų sistemos pokyčių. Vyksta
pradinis diskusijų etapas.

• Suburta darbo grupė, sudaryta iš LSS Tarybos narių, siekiant paruošti pasiūlymų
paketą gerinant valstybės remiamų paskolų sistemą.

Atsakomybė: V. Kučinskas ir  P. Kučas



Aukštojo mokslo proveržis

Neformaliuoju ir savarankišku būdu įgyjamų kompetencijų platformos
studentams sukūrimas ir palaikymas

• Užtikrinti turinio pateikimą studentams visiems lengvai prieinamoje ir patogioje
vartotojui platformoje.

• Vyksta derybos su Nacionaline švietimo agentūra dėl galimybės bendradarbiauti su
išoriniais partneriais dėl platformos kūrimo. Jeigu susitarimas nebus pasiektas,
numatyta teikti projektinę paraišką į Western Union fondą, siekiant gauti reikalingą
finansavimą.

Atsakomybė: P. Vaitiekus



Institucinę atmintį formuojančių priemonių 
kūrimas ir procesų organizavimas

Nuotolinės mokymų sistemos įdiegimas ir vystymas

• Parengti ugdymo platformos turinį bendradarbiaujant su LSS bendruomene ir išorės
partneriais

• Suburta kompetencijų modelio kūrimo darbo grupė.

Atsakomybė: A. Baltrėnas



Auganti ir tobulėjanti studentų savivaldų 
bendruomenė

Studentų savivaldų analizė ir pagalbos priemonių suteikimas

• Paruošti visų poreikius atliepiantį analizavimo įrankį.

• Viena iš Asamblėjos darbo grupių užsiims organizacijos analizės įrankio kūrimu.

Atsakomybė: A. Baltrėnas



Auganti ir tobulėjanti studentų savivaldų 
bendruomenė

Bendruomeniškumo puoselėjimas bei savivaldų gerųjų patirčių dalijimasis

• Užtikrinti, kad LSS koordinuojamos sritys reguliariai vykdytų patirčių dalijimąsi tarp
komiteto narių.

• Išsiaiškinti sričių susitikimų poreikiai ir sukurtas sričių susitikimų aprašas, skirtas
LSS biurui.

• Vyko sričių asmeniniai ir bendri susitikimai.

• Sukurta Marketingo komiteto grupė, kurioje koordinatoriai dalijasi kontaktais.

Atsakomybė: A. Baltrėnas



Auganti ir tobulėjanti studentų savivaldų 
bendruomenė

Bendruomeniškumo puoselėjimas bei savivaldų gerųjų patirčių dalijimasis

• Įdiegti LSS mentorystės programą.

• Sukurtas mentorystės programos formatas.

• Sukurtas mentorystės programos aprašas.

• Įvykdyta mentorių ir ugdytinių atranka. Atrinkti 25 mentoriai ir 31 ugdytinis.

• Visiems ugdytiniams priskirti mentoriai, vyksta pirmieji susitikimai.

Atsakomybė: A. Baltrėnas



Auganti ir tobulėjanti studentų savivaldų 
bendruomenė

Kryptingos veiklos vykdymui reikalingų kompetencijų ugdymas

• Kompetencijų modelio struktūros sukūrimas

• Nutarta kompetencijų modelio struktūra: bus naudojamasi Plum kompetencijų
modeliu, išskiriant trijų tipų kompetencijas savivaldose. Kiekviena kompetencija bus
skaidoma į lygius ir aprašomas to lygio kompetencijos apibrėžimas, elgesio
modeliai ir ugdymo principai.

• Suorganizuoti Vadovauk mokymai.

Atsakomybė: A. Baltrėnas



Išorinio finansavimo veikla

Tvarus Lietuvos studentų sąjungos išorinio finansavimo valdymas

• Išnaudoti turimą infrastruktūrą papildomų lėšų pritraukimui.

• Praėjusį ketvirtį buvo gilinamasi į turimos infrastruktūros veikimą siekiant
išsiaiškinti, kokias paslaugas galima siūlyti. Tolimesni darbai numatyti ketvirčio
eigoje.

Atsakomybė: P. Vaitiekus, D.
Gudiškis, V. Kučinskas



Lietuvos studento pažymėjimo vystymas

Inovatyvaus ir studentams patrauklaus Lietuvos studento pažymėjimo 
(LSP) plėtra ir vystymas

• Optimizuoti LSP administravimo sistemą.

• Atnaujinta LSP sistema. Vykdomas sistemos stebėjimas ir optimizavimo darbai.

Atsakomybė: anksčiau – D. Gudiškis, 
dabar – G. Grunskytė



Tęstiniai projektai

Lietuvos studentų sąjungos ilgalaikių pozicijų formavimas

• Peržiūrėti ilgalaikę poziciją „Aukštojo mokslo paskirtis".

Ilgalaikė pozicija „Aukštojo mokslo paskirtis".

• LSS Tarybai pristatyta informacija apie pozicijos atnaujinimą. Darbo grupė paruošė
atnaujintą redakciją.

Atsižvelgiant į tai, kad pozicija „Studijų kokybės samprata", bus tvirtinama vėliau, šios
pozicijos tvirtinimas taip pat yra nukeliamas.

Atsakomybė: P. Kučas



Tęstiniai projektai

Lietuvos studentų sąjungos ilgalaikių pozicijų formavimas

• Peržiūrėti ilgalaikę poziciją  „Studijų kokybės samprata".

Ilgalaikė pozicija „Studijų kokybės samprata".

• LSS Tarybai pristatyta informacija apie pozicijos atnaujinimą. Šiuo metu darbo
grupė ruošia pozicijos redakciją.

Kadangi Europos studentų sąjungos (ESU) Aukštojo mokslo kokybės pozicija bus tik
pradedama tik, pozicijos tvirtinimas nukeliamas į kovo mėnesio, tačiau pagrindiniai
keitimai bus atlikti iki Asamblėjos konferencijos.

Atsakomybė: P. Vaitiekus, J. Jasilionytė



Tęstiniai projektai

Aukštųjų mokyklų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo gairės

• Siekti, kad parengtas bei suderintas planas būtų patvirtintas ir atsakomybės
įgyvendinamos visuose lygmenyse.

• Atlikta analizė, išsiaiškinta gairių integravimo situacija skirtingose aukštosiose
mokyklose.

Atsakomybė: J. Jasilionytė



Einamieji projektai

Tarptautiškumo stiprinimas

• Dalyvauta ESU Valdybos susirinkime: pasidalinta patirtimi apie psichinės sveikatos
gerinimą Lietuvoje, prisidėta prie galutinės mikrokredencialų pozicijos redakcijos
rengimo, prisidėta prie galutinės studentų teisių ir garantijų deklaracijos redakcijos
rengimo. Iškeltas klausimas dėl apmokamų studentų praktikų, kuris buvo įtrauktas į
dokumentą.

• Pateiktas motyvacinis laiškas ESU, siekiant prisidėti prie darbo grupės, skirtos
įgalinti studentų laisvių ir garantijų deklaraciją Europos lygmeniu.

• Dalyvauta seminare Study session on mental health, kurio metu kartu su kolegomis
iš Europos buvo analizuojamas lobizmo procesas, norint pasiekti išsikeltų tikslų.

• Kartu su Rumunijos studentų sąjunga ir kitomis suinteresuotomis Sąjungomis
pateikta rezoliucija, skirta Europos komisijai dėl Ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo priemonės lėšų skirstymo įtraukiant studentus.

Atsakomybė: P. Vaitiekus



Einamieji projektai

Tarptautinių studentų teisinės padėties ir integracijos gerinimas

• Atlikta esamos teisinės bazės analizė ir pateikti siūlymai ŠMSM. Laukiama 
įstatymo projekto.

• Darbo grupėje vyksta problemų analizė. Atskira darbo grupė šį klausimą analizuos 
Asamblėjoje.

Atsakomybė: P. Kučas
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