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LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui                           2021-09-28 Nr. SR-52/21 
                                            

 

DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 9, 59, 74, 76, 77, 82 IR 83 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-562 IR ŠVIETIMO 

ĮSTATYMO NR. I-1489 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-

563 

Lietuvos studentų sąjunga susipažinusi su 2021 m. rugsėjo 9 d. gautu Lietuvos 

Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto kreipimųsi bei išnagrinėjusi pateiktus 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 59, 74, 76, 77, 82 ir 83 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 

11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą teikia šias pastabas: 

1. Pastabos LR mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 59, 74, 76, 77, 82 ir 83 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektui: 

 

Eil. 
Nr. 

Str. Įstatymo projekto formuluotė Pastabos  
 

1. 1 <...> Su valstybinėmis mokslo ir 
studijų institucijomis gali būti 
sudaromos sutartys šių institucijų 
tinklui optimizuoti, infrastruktūrai 
tobulinti, mokslo (meno) ir studijų 
veiklai plėtoti, jos kokybei gerinti, 
aukštojo mokslo prieinamumui didinti, 
nacionaliniams ir tarptautiniams 
įsipareigojimams vykdyti <...> 

Formuluotę „aukštojo mokslo 
prieinamumui didinti“ keisti į „socialinei 
dimensijai aukštajame moksle 
užtikrinti“. 

Siūlome įtraukti socialinės 
dimensijos apibrėžimą į  mokslo ir 
studijų įstatymą. 

 

2. 2 <...> Į aukštosios mokyklos 
pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 
konkurso būdu priimami asmenys, išlaikę 
bent vieną valstybinį brandos egzaminą ir 
turintys ne žemesnį kaip vidurinį 
išsilavinimą, išlaikę lietuvių kalbos ir 
literatūros, matematikos (menų 
studijoms netaikomas šio egzamino 

Vietoje konkretaus matematikos 
egzamino leisti stojančiajam pasirinkti 
norimą egzaminą iš platesnės 
egzaminų grupės (taip pat palikti dviejų 
egzaminų išlaikymo minimalius 
reikalavimus stojantiesiems į menų 
studijas).  
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reikalavimas) ir trečią pasirenkamą 
valstybinius brandos egzaminus taip, 
kad:  

1) jų aritmetinis vidurkis 
švietimo, mokslo ir sporto ministro 
nustatyta tvarka prilygtų pagrindiniam 
pasiekimų lygiui, kuris nustatytas 
Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatyme, jeigu stojama į universitetines 
studijas;  

2) jų aritmetinis vidurkis 
švietimo, mokslo ir sporto ministro 
nustatyta tvarka prilygtų patenkinamam 
pasiekimų lygiui, kuris nustatytas 
Švietimo įstatyme, jeigu stojama į 
kolegines studijas. <...> 

Siūlome mokslo ir studijų įstatymo 
lygmeniu neapibrėžti stojimo į 
universitetus ir kolegijas skirtumo 
paliekant jį reglamentuoti atskirais 
teisės aktais. Stojimo reikalavimų 
skirtumą tarp universitetų ir kolegijų 
vertinti ne pagal egzaminų išlaikymo 
lygmenis, bet pagal konkursinio balo 
kartelę.  

3. 4 <...> Valstybės biudžeto lėšos 
skatinti už studijų veiklos pasiekimus 
skiriamos atsižvelgiant į valstybės 
finansines galimybes ir sudaro ne 
daugiau kaip 20 procentų, apskaičiuotų 
nuo praėjusių metų valstybės biudžete 
patvirtintų asignavimų studijų kainai 
valstybės finansuojamose studijų 
vietose apmokėti sumos. Jos 
paskirstomos valstybinėms mokslo ir 
studijų institucijoms kitiems metams po 
studijų veiklos rezultatų įvertinimo, 
formuojant atitinkamų metų valstybės 
biudžetą švietimo, mokslo ir sporto 
ministro nustatyta tvarka, atsižvelgiant 
į valstybinių mokslo ir studijų 
institucijų studijų veiklos rezultatus, 
įvertintus pagal švietimo, mokslo ir 
sporto ministro patvirtintus studijų 
veiklos vertinimo 

rodiklius. <...> 

Įvertinti tai, kad tokia papildomo 
finansavimo sistema sudarys didesnę 
prieigą prie numatytų lėšų aukštosioms 
mokykloms, turinčioms santykinai 
daugiau valstybės finansuojamų vietų. 
Užtikrinti tai, kad taikant tokią metodiką 
bei atsižvelgiant į valstybės biudžeto 
galimybes, lėšos nebus išdalinamos tik 
daugiausiai valstybės finansuojamų 
vietų turinčioms aukštosioms 
mokykloms bei bus skatinamos visos 
aukštojo mokslo institucijos, 
nepriklausomai nuo jų dydžio.  

 

4. 4 Numatyti finansavimo metodiką, kad 
lėšos už studijų veiklos pasiekimus 
galėtų būti skiriamos ir nevalstybinėms 
aukštojo mokslo institucijoms.  

5. 4 <...>Studijų veiklos vertinimo 
rodikliai nustatomi, atsižvelgiant į 
studijų veiklos vertinimo kriterijus. 
Studijų veiklos vertinimas apima vieną 
arba kelis iš šių studijų veiklos 
vertinimo kriterijų: studijų 
rezultatyvumą, studijų tarptautiškumą, 
studentų įtraukimą į mokslo, meno ir 
studijų veiklas, absolventų karjerą, 
studijų įtrauktį ir paramos studijų 

Užtikrinti tai, kad visi numatomi 
studijų veiklos vertinimo kriterijai būtų 
matuojami nešališkai nacionaliniu 
lygmeniu, bei numatyti, kokia institucija 
turėtų atlikti tokio lygio vertinimą.  

Numatyti galimą rodiklių koeficientų 
pasiskirstymą, kuris užtikrintų visoms 
aukštosioms mokykloms lygiateisę 
galimybę pretenduoti į skiriamas lėšas. 
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6. 4 veiklai pritraukimą. Mokslo ir studijų 
institucijos šias lėšas naudoja savo 
nustatytoms reikmėms.<...> 

Įtraukti studentų teikiamą nuomonę 
apie studijų kokybę į studijų veiklos 
vertinimo rodiklių sąrašą.  

 

 

2. Pastabų LR švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui 

neturime. 

 
 

 

 

 

Prezidentas                   Vytautas Kučinskas 
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