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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS STRATEGIJOS SANTRAUKA 

 
 

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) misija – atstovaudami Lietuvos studentiją nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygiu, vienydami Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų studentų savivaldas bei 
stiprindami Lietuvos kolegijų studentų savivaldas, kuriame pilietišką ir sąmoningą visuomenę bei 
įtakojame jos raidą. 
 
 
Strateginiai LSS tikslai: 

1. Atstovauti visus Lietuvos studentus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. 
Nacionaliniu lygiu: 

• Įsitvirtinti ekspertine / lobistine organizacija visose švietimo politiką 
formuojančiose institucijose. 

• Nuolatinis studentų pozicijų formavimas ir inicijavimas kartu su švietimo politiką 
formuojančiomis institucijomis. 

• LSS inicijuoja bei palaiko informacijos apsikeitimą tarp studentų, telkia studentus 
bendrų projektų ir programų įgyvendinimui. 

Tarptautiniu lygiu: 
• Valdančių pozicijų tarptautinės studentų organizacijos užėmimas: BOM („Baltic 

Organization Meeting“), NOM („Nordic Organization Meeting“), ESIB (Europos 
nacionalinių studentų sąjungų).  

• Nuolatinis išsamios informacijos apie studentų situaciją tarptautiniu lygiu 
sisteminimas, adaptavimas ir inicijavimas Lietuvoje. 

• Stengtis sudaryti sąlygas studentų mobilumui didinti.   
• Remiantis Bolonijos deklaracija, Salamankos konvencija, Lisabonos strategija, 

Prahos, Berlyno, Bergeno komunikatų dvasia skatinsime Europos aukštojo 
mokslo erdvės vienovę. 

 
2. Vienyti visas Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų studentų savivaldas. 

o LSS tikraisiais nariais yra visų Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų studentų 
savivaldos. 

o LSS inicijuoja bei palaiko informacijos apsikeitimą tarp studentų savivaldų, telkia 
jas bendrų projektų bei darbų įgyvendinimui. 

 
3. Stiprinti neuniversitetini ų (kolegijų) aukštųjų mokyklų studentų savivaldas. 

� Perteikiant sukauptą, ilgalaikę, sėkmingą veiklos patirtį. 
� Plėtojant studentiškas tradicijas. 
� Sudarysime prielaidas kurtis studentų savivaldoms tose aukštosiose 

mokyklose, kuriose jų dar nėra. 
4. Puoselėti ir telkti studentij ą, kaip aktyviausią pilietin ės visuomenės grupę.  

� Akcijų skirtų studentijos pilietiškumui ugdyti organizavimas. 
� Geros Lietuvos studentijos pilietinės praktikos sklaida demokratijos stokojančiose 

šalyse. 
 



 
Organizacijos stipriosios pusės (vidinės): 

• Sėkminga keturios metų organizacijos veikla: aiškios veiklos kryptys, tradicijos, 
tęstinumas, patirtis, pripažinimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu, strategija. 

• Atstovavimas didžiausios socialinės jaunimo grupės. 
• Vieninteliai tikrieji ESIB nariai Lietuvoje; 
• Savo atstovų turėjimas švietimo politiką formuojančių institucijų darbo grupėse; 
• Lyderių, turinčių daugiausiai novatoriškų, sėkmingų idėjų, gausa; 
• Pozityvi organizacijos reputaciją akademinėje bendruomenėje. 

 
Organizacijos silpnosios pusės (vidinės): 

� Didelė lyderių kaita; 
� Nėra tiesioginio ryšio su tiksline grupe (studentų) tik per studentų savivaldas. 
� Ne visos Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldos yra LSS narės. 
� Neaiški tikslinė grupė (ar tik universitetinių aukštųjų mokyklų studentų 

savivaldos). 
 
Šiuo metu pagrindinės kliūtys trukdančios įgyvendinti užsibrėžtus tikslus: 

� Finansavimo stoka; 
� Indentifikavimo trūkumas dėl kitos studentiškos nacionalinės organizacijos egzistavimo. 

 
P.S. dėl šiuo metu veikiančių dviejų nacionalinių studentiškų organizacijų, pateikiama tik 
organizacijos strategijos santrauka. Pilna strategija yra laikoma konfidencialiu organizacijos 
dokumentu. 
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