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Įžanginis žodis

Sveikas, naujoke! 

Tačiau galime tave nuraminti – jaudintis tikrai nėra ko. Su tavimi sveikinasi tavo interesams 
nacionaliniu  lygiu atstovaujanti organizacija – Lietuvos studentų sąjunga ir visos jos narės – 
aukštųjų mokyklų  studentų savivaldos, o kad tavo pradžia būtų lengvesnė, dalinamės patarimais, 
padėsiančiais ne tik  geriau suprasti studijavimo bei studentavimo ypatumus, bet ir susipažinti su 
privilegijomis, kurias gauni, būdamas studentas. 

Prasideda vienas  gražiausių tavo  gyvenimo etapų, todėl  kviečiame džiaugtis  studentiškais  
malonumais  bei stropiai studijuoti.  Išnaudok savo laiką  atsakingai ir pasinaudok  visomis 
galimybėmis,  kurias siūlo studijų  laikotarpis. 

Jautiesi šiek tiek sutrikęs? Viskas nauja, nepatirta, nežinoma, keista? Tikriausiai pagalvoji, kad 
žengti pirmuosius žingsnius suaugusiųjų pasaulyje nėra lengva – nauji namai, veikla, nepažįstamas 
miestas ir  žmonės, daugybė kitų pokyčių. 
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Misija įmanoma: studijuoti ir 
studentauti. Arba penkios 
studentiško gyvenimo 
taisyklės 

Pirmakursi!  Taip, kreipiuosi į Tave.  Ar esi 
pasiruošęs pradėti geriausius  savo gyvenimo 
metus? Pripažink,  norisi šaukti iš laimės apie 
jau,  rodos, pirštų galiukais pasiekiamas  
permainas, bėgiojančius šiurpuliukus  po visą 
kūną ir iš jaudulio džiūstančią  burną? Būtent 
tokie jausmai aplanko,  kai jaunas žmogus 
stovistovi ant gyvenimo pokyčių slenksčio ir yra be 
5 minučių  didžiausių galimybių traukinio 
keleivis. 

Suprantu, kad šiuo metu patiri milijoną  
įvairiausių emocijų, o ar žinai, kokie  
džiaugsmai tavęs laukia? Sakai,  netrukus 
pradėsi studentauti? O  studijuoti? Ar 
studijavimas ir  studentavimas apskritai 
skiriasi? Kad  Tau būtų paprasčiau – 
palyginkime  terminus ir jų svarbą bei reikšmę  
studento gyvenime. studento gyvenime. 

Studijuoti – svarbiausia studento  užduotis 
aukštojoje mokykloje, kurios  metu studentas 
konstruoja savo  sėkmingos profesinės 
karjeros perspektyvą, tačiau studentavimas –  
ne mažiau svarbi ir neatsiejama šio  įdomaus 
proceso dalis. Kodėl taip yra? 
Ne retas įsivaizduoja, kad studentavimas – 
naktiniai šėliojimai, nesibaigiantys vakarėliai ir 
netikėtų pažinčių užmezgimas. Tačiau tai ne 
visai tiesa. Produktyvesnė studentavimo 
forma – įsitraukimas į įvairias studentiškų 
organizacijų veiklas, kurių kiekviena aukštoji 
mokykla gali pasiūlyti daugybę. 

Savanoriška veikla gali duoti Tau 
neįkainojamos patirties, padėti įgyti naujų 
kompetencijų, padėsiančių greitai kilti 
karjeros liftu, o ne sunkiai kopti laiptais. 

KaiKai jau žinai, kuo skiriasi studijavimas ir  
studentavimas, atėjo laikas praskleisti  
paslapties šydą ir pasidalinti penkiomis  
studentiško gyvenimo taisyklėmis,  kurios 
padės ne tik išnaudoti visas  aukštosios 
mokyklos teikiamas galimybes,  bet ir 
įgyvendinti misiją įmanomą: studijuoti  ir 
studentauti! studentauti! 

1. Būti aktyviam ir žingeidžiam – progos gali 
pas Tave ir neateiti, jei pats nesudarysi sąlygų 
joms atsirasti. Norint įsilieti į studentiškų 
organizacijų veiklą reikia žengti pirmą žingsnį. 
2. Kaupti socialinį kapitalą. Požiūris: 
„Kiekviena sutikta asmenybė ne tik plečia 
pažinčių ratą, bet virsta ir kontaktu, kuris 
ateityje gali suvaidinti svarbų vaidmenį 
gyvenime, karjeroje“. 
3.3. Realizuoti savo pomėgius ir paversti juos 
naudinga praktine patirtimi. Tai ne tik 
papildoma galimybė kiekvieną dieną užsiimti 
savo mėgstama veikla, bet ir kurti 
kompetencijų bagažą ir taip tapti žymiai 
konkurencingesniu už kolegas. 
4.4. Išnaudoti kiekvieną pasitaikiusią galimybę, 
nebijoti išeiti iš savo komforto zonos, nes tik 
taip visiškai atrasi save ir tobulėsi. 
5.5. Studijuoti ir studentauti. Tai tarpusavyje 
suderinami dalykai, o rezultatas gali būti labai 
netikėtas ir stebinantis. Kam rinktis tarp 
dviejų, kai gali turėti abu? Tačiau studentauk 
atsakingai!

„Kad atsirastų tai, kas įmanoma, nuolatos 
turi būti mėginama daryti tai, kas atrodo 
neįmanoma“ - H. H.neįmanoma“ - H. H.
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Studentai turi teisę:

Studentai privalo:

• uoliai studijuoti;
• vykdyti studijų programoje numatytas užduotis;
• laikytis Mokslo ir studijų įstatymo, aukštosios 
mokyklos statuto, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos 
taisyklių;
• teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka grąžinti • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka grąžinti 
suteiktas paskolas;
• laikytis studentų etikos kodekso, kurį parengia ir 
tvirtina aukštoji mokykla, suderinusi su studentų 
savivalda.

Tavo teises aukštojoje mokykloje gina studentų 
atstovybė/sąjunga. Lietuvoje nacionaliniu mastu 
tau atstovauja Lietuvos studentų sąjunga, mus 
pasiekti gali šiais kontaktais:
telefono nr: 8 (5) 2685330
el. paštas: info@lss.lt
www.lss.lt

www.lss.lt
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Lietuvos studentų 
sąjunga (LSS)

6

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) - Lietuvos 
studentus vienijanti organizacija - 
nacionalinė, demokratinė, nepriklausoma ir 
nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti 
Lietuvos studentų interesams, jungianti  
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų  
savivaldos organizacijas. 

JeiJei susidūrei su problemomis aukštojoje 
mokykloje, neskubėk kreiptis į administraciją  
arba LSS. Pirmasis žingsnis – studentų 
savivalda. 

Studentų savivalda (arba dažnai vadinama 
studentų atstovybė) – kiekvienam studentui 
gali padėti susidūrus su:

AkademinėmisAkademinėmis problemomis: akademiniu 
nesąžiningumu atsiskaitymų metu; studijų 
kokybės klausimais; tvarkaraščio sudarymo 
klausimais;
SocialinėmisSocialinėmis problemomis: bendrabučiai; 
stipendijos; socialinės aplinkos gerinimas 
aukštojoje mokykloje; Ar kitomis problemomis 
(pvz. užimtumas po paskaitų).

IškilusIškilus bet kokiai problemai niekada nereikėtų 
tylėti. Išdrįsk pasikalbėti su studentų atstovu 
savo aukštojoje mokykloje ir pasidalink savo 
problemomis arba paprašyk pagalbos! Jeigu 
išspręsti problemos nepavyksta, studentų 
savivalda kreipiasi į Lietuvos studentų 
sąjungą. 

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS BIURO KOMANDA

Eigirdas Sarkanas
Prezidentas

El. p. eigirdas.sarkanas@lss.lt
Tel. nr. +370 651 90 983

Viktorija Žilinskaitė
VViceprezidentė universitetams
El. p. viktorija.zilinskaite@lss.lt
Tel. nr. +370 636 20 717

Vaiva Kasiulynaitė
Komunikacijos vadovė

El. p. vaiva.kasiulynaite@lss.lt
Tel. nr. +370 630 58 829

Justina ŠtrimaitytėJustina Štrimaitytė
Organizacijos stiprinimo vadovė
El. p. justina.strimaityte@lss.lt
Tel. nr. +370 636 38 668

Sandra Matoškaitė
Projektų vadovė

El. p. sandra.matoskaite@lss.lt
TTel. nr. +370 639 11 940

Deividas Gudiškis
LSP administratorius

El. p. deividas.gudiskis@lss.lt
Tel. nr. +370 678 06 080
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Akademinis nesąžiningumas
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Akademinis nesąžiningumas suprantamas kaip bet kokios sukčiavimo formos akademinėje veikloje  
ir apima daug su akademiniu gyvenimu susijusių sričių – tyrimų etiką, aukštųjų mokyklų darbuotojų 
veiklos principus, studentų ir visos akademinės bendruomenės vertybių sistemą.

Labiausiai paplitusios akademinio nesąžiningumo formos:

SVETIMO TEKSTO AR IDĖJŲ PASISAVINIMAS (PLAGIJAVIMAS)
• kitų asmenų darbo, jo ištraukos panaudojimas savo darbe nenurodant tikrojo autoriaus;
• rašto ar kito darbo pirkimas ir pateikimas įvertinimui kaip savo;
•• netinkamas savarankiško darbo užduočių atlikimas: atliekant komandinę užduotį vienas ar  keli 
grupės nariai neatlieka savo darbo dalies;
• nesavarankiškas individualios užduoties atlikimas.

SUKČIAVIMAS VIEŠŲ ATSISKAITYMŲ METU
• užduočių ir/ar atsiskaitymų gavimas prieš atsiskaitymą raštu (užduotys sužinomos iš egzaminą jau 
laikiusių studentų ar kitokiais būdais);
•• papildomų priemonių (paruoštukių, konspektų, mobiliųjų telefonų, pasiklausymo įrangų ir pan.)  
naudojimas egzaminų metu, kai jomis naudotis nėra leidžiama;
• nusirašinėjimas ir kitokia forma iš kito studento atsiskaitymo metu gaunama informacija.

NEOBJEKTYVUS VERTINIMAS
• dėstytojų vertinimas priklauso ne tik nuo studento žinių, bet ir nuo asmeninių simpatijų/antipatijų;
• dėstytojų papirkinėjimas pinigais ar dovanomis siekiant geresnio įvertinimo;
•• dalis studentų – sportininkai, studentų savivaldos atstovai ar kiti žinomi žmonės – vertinami  
geresniais pažymiais dėl jų postudijinės veiklos.
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STUDENTISKIAUSIAS PAZYMEJIMAS - LSP 

Studentiskiausias pazymejimas - LSP 

Mesk i sali visas nuolaid4 korteles! Lietuvos studento pazymejimas (LSP) - ne tik irodo, jog esi 
studentas, bet ir teikia tau galyb� nuolaid4 bei lengvat4. 

LSP - tai vienintelis oficialus studento status9 irodantis dokumentas, kuris suteikia teis� naudotis 
Tavo aukstosios mokyklos biblioteka, inventoriumi, naudojamas laikant egzaminus, suzinant 
pazymius bei jungiantis prie aukstosios mokyklos vidines informacines sistemos. LSP taip pat 
suteikia teis� naudotis viesojo transporto lengvatomis bei ivairiomis tik studentams skirtomis 
nuolaidomis visoje Lietuvoje. 

Kam naudoti LSP? 

• LSP prireiks naudojantis aukstosios mokyklos biblioteka, inventoriumi, taip pat laikant egzaminus;
• nuolatini4 studij4 studentai su LSP tarpmiestiniu viesuoju transportu vaziuoja 50 proc. pigiau, o
miest4 viesuoju transportu - net 80 proc. pigiau (perkant nuolatini biliet9);
• nuolatini4 ir ist�stini4 studij4 form4 studentai su LSP dalyvauja nuolaid4 programoje, kuri leidzia
naudotis nuolaidomis pirkiniams, pramogoms bei ivairioms paslaugoms visoje Lietuvoje. Nuolaid4
sqras9 rasite tinklapyje www.LSP.lt 
LSP - vis4 student4 pagalbininkas tiek mokantis, tiek leidziant laisvalaiki. 

Kaip gauti LSP? 

1. Registruokis www.LSP.lt;

2. Jkelk savo nuotrauk9;
3. Skiltyje ,,Mano LSP" pasirink ,,Uzsisakyti nauj9 LSP";
4. Pasirink tau patogi9 atsiemimo viet9 ir laik9;
5. Lauk zinutes apie pagamint9 LSP ir keliauk atsiimti savo pazymejimo!

https://lsp.lt/
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Kas tas „valstybinis studijų fondas“?

http://vsf.lrv.lt/
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Studijų mainai

Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė 
agentūra, kuriai pavesta administruoti „Erasmus+“ bei „Mokymosi visą gyvenimą“ programas ir kitas 
Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir 
profesinio mokymo srityje.

ŠMPF veikla:
•• administruoja daugiau nei 50 įvairiausių veiklų, kurios aktualios tiek moksleiviams, tiek senjorams, 
tiek darželiams ar mokykloms, tiek aukštojo mokslo ar kitoms su švietimu susijusioms institucijoms;
• ŠMPF teikiamomis galimybėmis gali pasinaudoti ir įvairios asociacijos, verslo ar nevyriausybinės 
organizacijos, kitos struktūros, siekiančios tobulinti savo veiklos sritį ar kelti darbuotojų kvalifikaciją.
• šalia didžiosios ES programos „Erasmus+“, ŠMPF administruoja ir kitas švietimo programas ar  
iniciatyvas. Viena iš tokių – Šiaurės ministrų tarybos finansuojama „Nordplus“ programa.

Nori sužinoti daugiau apie mainus užsienyje? Užeik: www.smpf.lt
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Lengviau į studentišką 
gyvenimą

Rudenį didmiesčiuose pasipila daugybė 
pirmakursių, atvykusių mokytis iš kitur. Jie 
susiduria su nepažįstama aplinka, 
nežinomomis vietomis, naujomis gatvėmis, 
kur iš pradžių sunku orientuotis, nepaklysti ar 
surasti reikiamą objektą. Į pagalbą galima 
pasitelkti naujausias technologijas. Yra 
įvairiausiųįvairiausių programėlių išmaniajam telefonui, 
kurios padės rasti tinkamą viešąjį transportą ir 
maršrutą.
 
Kad nepasiklystum ir žinotum, kaip kur nors 
nuvažiuoti didžiausiuose miestuose, tau 
padės programėlė Trafi. Ji sujungia visas 
keliavimo galimybes nuo viešojo transporto iki 
automobilio nuomos ar taksi. Programėlė 
leidžia palyginti keliones skirtingu transportu, 
o tau belieka išsirinkti greičiausią, 
ekonomiškiausiąekonomiškiausią ar patogiausią variantą. 
Vartotojai patys praneša apie susidariusias 
spūstis ar avarijas. Tad naujienos 
pranešamos gyvai ir greitai!

Kartais nutinka, kad pramiegi paskaitas ar 
vėluoji į svarbų koliokviumą. Tokiu atveju 
keliavimas viešuoju transportu gali užtrukti 
per ilgai. Kad išvengtum nemalonumų, verta 
atsisiųsti programėles, kurios siūlo 
pavėžėjimą iš taško A į tašką B. Tiesiog vienu 
piršto paspaudimu išsikvieti transportą ir 
važiuojivažiuoji ten, kur tau reikia. Taip pat gali pats 
tapti vairuotoju ir vežioti kitus, kokiu tik nori 
grafiku ir taip užsidirbti pinigų.

Dar viena išeitis vėluojant - vairuok pats!
City Bee siūlo su jų išmaniąją programėlė 
nuomotis automobilį. Tau tereikia kortelės ir 
vairuotojo pažymėjimo. Mokėsi tik už 
naudojimosi laiką ir nuvažiuotus kilometrus.

KaiKai ateina savaitgalis ir laikas grįžti namo, tau 
padėti gali šios naudingos nuorodos:
• www.autobusubilietai.lt/
• www.traukiniobilietas.lt 

KartaisKartais galima sau leisti paišlaidauti 
(studentams taip dažniausiai nutinka 
pirmadieniais), tačiau nepaisant to, 
kiekvienas studentas privalo atsakingai 
rūpintis savo finansais. Tai padaryti padėti gali 
bankų išmaniosios programėlės. Pasirink ją 
pagal savo banką: 

https://www.autobusubilietai.lt/
https://traukiniobilietas.lt/portal/
https://www.swedbank.lt/lt/pages/privatiems
https://www.seb.lt/
https://www.luminor.lt/lt
https://www.luminor.lt/lt
https://www.citadele.lt/lt/
https://www.sb.lt/
https://www.medbank.lt/lt/verslui
https://www.revolut.com/lt/
https://taxify.eu/lt/
https://www.uber.com/lt/lt/
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Nariai:

Paspaudus ant logotipo būsi nukreiptas į pasirinktą puslapį.

Nariai stebėtojai:

https://vdusa.lt/
https://vdusa.lt/
http://www.mrusa.lt/
http://www.ismsa.lt/
https://www.facebook.com/VTDK-SA-202209895129/
http://vikosa.lt/
https://vgtusa.lt/
https://sa.asu.lt/apie-mus/studentu-atstovybe/
https://sa.ktu.edu/
https://www.lsusa.lt/
http://www.atstovybe.lt/
https://www.facebook.com/KokStudentuAtstovybe/
http://kksa.lt/
http://www.lsmusa.lt/
https://www.kuss.lt/
http://kvksa.lt/
http://susa.lt/
http://www.lajm.lt/sub/studentu-atstovybe/
https://www.facebook.com/SVKSA/
https://www.facebook.com/KTKSA/
https://www.facebook.com/Utenos.Kolegijos.Studentu.Atstovybe/?__tn__=kC-R&eid=ARAZFSQDtz4C8gGSJC4BnrhM2KIlmuKYhUv20vjUIADk6NuymYlkkqwSdeVAJQoK7QuCe3GHP_I020HE&hc_ref=ARQggw-eSCk6hZF0srmsTAlTzI_I1SB21EmcL2GvGWMfm3eeurusfzx5_rcmNFPPwN4&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCQB9kpW_bVqBwYHnxIY8Yn3kiWusbrvvBRTuBnyW_KQf5vEBtSDpoSZvMrsyg2KVYhN1C9N9jUji-af15dyay4-MVsQgYgylq2bWe5E5-4XkSPqEKd0M20JkOfslaUCSRtACqwy8a5P-OsP03-X2MxOCkRfrfiAOgVsp8tyFif1tl6xsVy
http://www.ksu.lt/studentu-atstovybe/
http://sa.kolegija.lt/
http://www.kmaik.lt/studentu-atstovybe
http://sa.lmta.lt/en/
https://www.facebook.com/kariunutaryba/?__tn__=K-R&eid=ARBH7kqkAp9d4BkzM0517bEpMC9y4gTd2JbLctIbablGnWTVrPEcv8scll8FWGwlwidvPfgRWwKH6QP6&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBIRES2mPcfBRQiwauPCmpj-Ihb6Qr3MkgJF95Ykcdcl5_JYQZfJueXrkcRfiZlSJFfE_Gma-Zf7HjPCeR98ghUmlKi_HYN_pKIZjmXL-_Ar3PoQ9rpfd8wdAcEdPGHieL7igVqE21GgBaZGaMcn79TfjOKApeB7Cedz3es0i43etu50NCDZQ
https://www.facebook.com/LccStuCo
https://www.facebook.com/LccStuCo/
https://www.ttvam.lt/studentu-atstovybe/


Leidinj renge 

• Vaida Eirosiote VDU SA RsV komiteto pirmininke
• Liveta Valentiejote KTU SA RsV komiteto pirmininke
• Girmante Zavadzkyte KVK SA Prezidente
• Paulius Kucas LSU SA RsV komiteto pirmininkas
• Viktorija Zilinskaite LSS Viceprezidente
• Vaiva Kasiulynaite LSS Komunikacijos vadove
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