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Lietuvos studentų sąjungos veiklos programos gairės 2017–2019 m. 
 

Kandidato į Lietuvos studentų sąjungos Prezidento pareigas Mažvydo Savicko veiklos 
programos gairės yra paruoštos atsižvelgent į Lietuvos studentų sąjungos strategiją 2016-2020, 
organizacijos narių, biuro ir alumnų rekomendacijas. Rengiant veiklos programos gaires taip pat 
vadovautasi Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, LR Vyriausybės programa, 2016 m. 
atliktu tyrimu „Education at a Glance 2016: OECD Lithuania“. 
 

 
Lietuvos studentų sąjungos stiprinimas 

 
Analizuojant Lietuvos studentų sąjungos veiklą, yra pastebimi organizacijoje kylantys 

iššūkiai: jaučiamas didelis atotrūkis tarp didesnių ir mažesnių studentų savivaldų, mažas bendrų 
veiklų skaičius, studentų atstovavimas nėra grindžiamas grįžtamuoju ryšiu. Taip pat galima 
pastebėti, kad organizacijoje neišnaudojami turimi resursai. Virš 80 proc. Lietuvos studentų 
sąjungos pajamų yra gaunamos iš vienos veiklos – Lietuvos studento pažymėjimo pardavimų, o 
mažėjant studentų skaičiui, mažėja ir išduodamų pažymėjimų skaičius. Prognozuojama, kad 2021 
m. Lietuvoje studijuos vos 100 000 studentų, kai tuo tarpu Lietuvos stundento pažymėjimo 
atsiradimo metais Lietuvoje buvo virš 200 000 studentų. Nėra kuriami papildomi finansiniai 
įrankiai, kurie leistų diversifikuoti pajamas. Pastebimas nepakankamas studentų savivaldų 
finansinis rėmimas ir skatinimas. Daugelis organizacijos Tarybos sprendimų priimami atsižvelgiant 
tik į savivaldų prezidentų nuomonę, o ne vadovaujantis aukštųjų mokyklų studentų poreikiais, 
todėl yra būtinas naujosios pozicijų formavimo sistemos integravimas formuojant organizacijos 
nuostatas ir pozicijas studentams aktualiais klausimais.  
 
Matydami šiuos iššūkius turime siekti, kad: 

 
 Atsirastų programa/sistema naujų savivaldų prezidentų ir koordinatorių supažindinimui 

su organizacijos veiklomis;  
 Jungiantis aukštosioms mokykloms, studentų savivaldoms būtų teikiamos strateginės ir 

teisinės konsultacijos; 
 Būtų sudaromos sąlygos savarankiškam mokymuisi (sukurtas organizacijos intranetas); 
 Būtų organizuojami bendri savivaldų renginiai, mokymai; 
 Savivaldose būtų kuriamos tradicijos; 
 Kiltų narių kompetencijos organizuojant diskusijas, seminarus, konferencijas, debatus; 
 Būtų keliamos narių bendrinės ir specifinės žinios/komepetencijos, kurias atstovybių 

nariai galėtų panaudoti ne tik studentų atstovybėje, bet ir tolimesnėje veikloje; 
 Visos organizacijos narės atliktų bei atitiktų minimalius kokybės standarto reikalavimus; 
 Mentorystės programoje galėtų dalyvauti ne tik savivaldų nariai, bet ir aukštųjų mokyklų 

studentai; 
 Studentams būtų operatyviai teikiama bei lengvai pasiekiama informacija, pasitelkiant 

organizacijos komunikacijos kanalus (siekiama skaidrumo, atvirumo); 
 Vyktų viešos diskusijos aukštosiose mokyklose visiems studentams; 
 Atsirastų platforma kelti klausimams ir vystyti diskusijas; 
 Atsirastų daugiau praktikų ir savanorysčių galimybių organizacijoje; 
 Vyktų bent 1 masinis studentų renginys (pavyzdžiui, Rugsėjo 1-oji d., Tarptautinė studentų 

diena ar kt.); 
 Studentų sąjungos nariai dalyvautų ir prisistatytų pirmakursių stovyklose; 
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 Lietuvos studentų sąjunga aktyviai dalyvautų, įsitrauktų ir palaikytų ryšius su Europos 
studentų sąjunga, Šiaurės ir Baltijos šalių studentų susitikimams priklausančiomis 
studentų savivaldomis, įtraukiant Lietuvoje veikiančių studentų savivaldų atstovus; 

 Bendradarbiautų su kitomis nacionalinėmis organizacijomis; 
 Bendradarbiautų su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, siekdami kokybiškesnio 

doktorantų atstovavimo; 
 Bendradarbiautų su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, siekiant spręsti jaunimo 

iššūkius; 
 Bendradarbiautų su Lietuvos moksleivių sąjunga siekdami bendrų švietimo sistemos 

problemų sprendimo; 
 Bendradarbiautų su valstybės institucijomis ir švietimo politikos formuotojais; 
 Būtų kūriami papildomi ilgalaikiai pajamų šaltiniai (skalbimo paslaugos, įdarbinimo 

projektas ir kt.); 
 Sumažėtų Lietuvos studento pažymėjimo gamybos išlaidos (pavyzdžiui, diegiant el. 

sprendimus); 
 Būtų maksimaliai panaudojama projektinė veikla; 
 Atsirastų konsultacinė veikla mokyklose (moksleiviams ir jų tėvams), būtų sukurta 

palyginamoji aukštųjų mokyklų teikiamos studijų kokybės ir studijų aplinkos duombazė; 
 Būtų bendradarbiaujama su verslo sektoriumi, siekiant ilgalaikių, finansinę naudą 

nešančių, projektų kūrimo; 
 Studentų sąjunga įsigytų infrastruktūrą ir inventorių, kuris kurtų pridėtinę vertę bei 

padėtų sutaupyti lėšų studentų atstovybėms/sąjungoms; 
 Būtų sukurta komunikacijos strategija; 
 Komunikacija būtų orientuota į idėjų sklaidą; 
 Organizacija būtų aktyvi socialiniuose tinkluose; 
 Būtų vykdomi reguliarūs tyrimai; 
 Būtų mezgami kultūriniai ryšiai; 
 Organizacijos alumnai būtų kviečiami bei įtraukiami į mokymus ir renginius (Asamblėja, 

Vasaros sąskrydis, Tarptautinė studentų diena, Kalėdinis padėkos vakaras ir kt.); 
 Vyktų mėnesiniai neformalūs organizacijos narių susitikimai su organizacijos alumnais; 
 Alumnai  būtų įtraukiami į darbo grupes; 
 Būtų sukurta alumnų dirbančių valstybės ir su švietimu susijusiose institucijose duombazė 

(būtų ruošiamasi 2019 m. Europos Parlamento, LR Prezidento, ir savivaldybių Tarybų 
rinkimams); 

 Būtų toliau kūriamos aukštojo mokslo gairės, pozicijos, nutarimai; 
 Būtų įgyvendinta organizacijos strategija. 
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Aukštojo mokslo kokybės gerinimas 

 
Kasmet Lietuvoje studentų skaičius mažėja, tačiau studijų programų skaičius didėja. Į 

situaciją galima žvelgti iš dviejų perspektyvų. Geroji to pusė, kad didesnis dėstytojų dėmesys 
skiriamas vienam studentui,  blogoji – aukštosios mokyklos nepajėgia išlaikyti pakankamo 
vykdomų studijų programų kokybės lygmens. Dėstytojams trūksta edukacinių žinių. Nėra 
nuoseklaus dėstytojų kompetencijų kėlimo plano. Abiturientų stojamieji balai yra žemi. Nėra 
sistemos, kuri matuotų absolventų rezultatus baigus studijas. Lietuvoje yra apie 3 proc. 
tarptautinių studentų, kai Europos vidurkis yra apie 6 proc. Lietuvoje studentų skaičius mažėja, kai 
pasaulyje didėja. Tik pavienės studentų savivaldos atstovauja ar įtraukia tarptautinius studentus į 
savo veiklas. Šiuo metu vos kelios aukštosios mokyklos rūpinasi studijų prieinamumu specialiųjų 
poreikių turintiems žmonėms. Studijų finansavimas nesusietas su studijų kokybe. Aukštosios 
mokyklos konkuruoja ne dėl studijų kokybės kėlimo, o dėl didesnio abiturientų pritraukimo. 
Aukštosiose mokyklose trūksta darbo erdvių popaskaitinėms veikloms. Reikalinga bendrabučių 
renovacija. 
 
Todėl sieksime, kad aukštosios mokyklos: 
 

 Skirtų didesnį procentą rinkodaros biudžeto užsienio rinkoms vietoj išleidžiamų pinigų 
Lietuvos rinkai konkuruojant su kitomis aukštosiomis mokyklomis; 

 Individualizuotų priėmimus; 
 Studijų programas pritaikytų specialiųjų poreikių turintiems studentams; 
 Įrengtų daugiau darbo erdvių tiek savarankiškam, tiek komandiniui darbui; 
 Įrengtų darbo vietas su specialia technine bei programine įranga, pritaikyta specialiųjų 

poreikių turintiems studentams; 
 Užtikrintų reikiamą kiekį reikalingos įrangos kokybiškam studijų procesui vykdyti; 
 Imtųsi bendrabučių vidaus renovacijos; 
 Parengtų dėstytojų kompetencijų kėlimo programas (edukacinės žinios ir įgūdžiai); 
 Sukurtų dėstytojų organizaciją, kuri leistų dalintis gerąja patirtimi; 
 Didintų visų studijų pakopų studentų stipendijas; 
 Steigtų praktikos stipendijas. 

 
Todėl sieksime, kad valdžios institucijos: 
 

 Parengtų Lietuvos auksťojo mokslo plėtros strategiją; 
 Parengtų strategiją kaip pritraukti užsienio studentus; 
 Parengtų Bolonijos procesus atitinkančią Lietuvos aukštojo mokslo sistemą; 
 Studijų paskolų sistemą susietų su darbo užmokesčiu (studentai paskolą pradėtų grąžinti 

tik po studijų pasiekus vidutinį darbo užmokestį, nepasiekus paskola būtų anuliuojama po 
25 m.); 

 Skirtų daugiau pinigų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei veiklai; 
 Suteiktų rezidentams galimybę gauti „13-ą“ atlyginimą; 
 Suteiktų rezidentams studento statusą; 
 Parengtų absolventų rezultatus matuojančią sistemą (absolventų pasitenkinimo 

studijomis lygmuo, studijų sudėtingumo lygmuo kiekvienoje aukštojoje mokykloje, 
įsidarbinimumo procentas). 

 
 


