
Nematote paveikslėlių? Spauskite
čia...

Kviečiame skaityti pirmojo vasaros mėnesio naujienlaiškį! Trumpai apie
antikonstitucinį studijų krypčių akreditavimą, pagalbą studentams aukštosiose
mokyklose, LSS Tarybos bei SARK mokymus ir kitas LSS veiklas. Malonaus
skaitymo! 

Antikonstitucinis studijų krypčių

akreditavimas

Konstitucinis Teismas (KT) birželio mėnesį paskelbė,
kad nauji studijų krypčių akreditavimo terminai
prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.  KT tokį
nutarimą paskelbė po grupės Seimo narių kreipimosi
– parlamentarai prašė įvertinti, ar Konstituciją
atitinka sausį priimtos Mokslo ir studijų įstatymo
nuostatos.

Šioje situacijoje buvo pažeistas studentų interesas ir
teisėtas jų lūkestis įstoti, mokytis bei baigti
kokybišką studijų programą. Tiesiog dalis studijų
programų šiuo metu yra diskredituotos. Ir
keisčiausia tai, kad šioje susiklosčiusioje situacijoje niekas ne tik, kad nebando
įvertinti pasekmių, tačiau apie jas net nekalba. O ką bekalbėti apie atsakomybės
prisiėmimą.

Kalbant apie galimas pasekmes – esmė nėra finansiniai nuostoliai. Esminė
padaryta žala – suduotas didžiulis smūgis pasitikėjimui šiuo metu vykstančiais
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Skaitykite daugiau

15min apie KT nutarimą

Rekomendacijas galite rasti čia

procesais, susijusiais su aukštojo mokslo reforma, ir visa kokybės vertinimo
sistema. Tiesiog po šio Konstitucinio teismo nutarimo tapo aišku, kad tikslas, koks
geras jis bebūtų, nepateisina bet kokių priemonių.

- LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas

Psichologinė pagalba studentams

aukštosiose mokyklose

Birželio 12 d. Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentai  Kasparas
Nacius  ir  Viktorija Žilinskaitė  bei aukštųjų mokyklų atstovai dalyvavo
susitikime – diskusijoje su Lygių galimybių kontroliere ir tarnybos darbuotojais dėl
seksualinio priekabiavimo problemos aukštosiose mokyklose.

Susitkimo metu Tarnyba pristatė atliktą insititucinį vertinimą dėl lygių galimybių
politikos ir sankcijų dėl seksualinio priekabiavimo ir persekiojimo reglamentavimo
AM, o LSS pristatė studentų psichologinės būklės tyrimo rezultatus.

Aukštųjų mokyklų atstovai nori pagerinti savo studentų ir darbuotojų apsaugą. Jie
svarstė galimybę prevenciją ir išsamią skundų dėl (seksualinio) priekabiavimo bei
diskriminacijos tvarką įtraukti į dabar rengiamas universitetų ir kolegijų etikos
kodeksų gaires.

Diskusijos metu buvo pristatytos rekomendacijos, kurios padėtų gerinti studentų ir
darbuotojų apsaugą.

Birželio 27 dieną LR Seime vyko Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos
posėdis, kuriame nagrinėtas bendras Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ir Vilniaus
universiteto Studentų atstovybės (VU SA) kreipimasis dėl studentų psichologinės
būklės ir psichologinės pagalbos teikimo aukštosiose mokyklose (AM).

Posėdyje kalbėta, kad sutelkus suinteresuotas institucijas reikia paruošti
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Daugiau apie kreipimąsi

Daugiau apie mokymus ir posėdį

nacionalinį reglamentą, taikomą visoms AM, padedantį inicijuoti realius pokyčius
psichologinės pagalbos teikimo ir konsultavimo srityje.

LSS Tarybos mokymai VADOVAUK

Birželio 15-16 dienomis vyko LSS Tarybos mokymai „Vadovauk“, kuriuos
vainikavo sekmadienį įvykęs Tarybos posėdis.

Galiu pasakyti, kad LSS biuro komandos organizuoti
Tarybos narių mokymai VADOVAUK buvo vieni
geriausių mokymų, kuriuose pats esu dalyvavęs.
Žinoma, kaip ir viskas šiame gyvenime, mokymai
turėjo ir savų pliusų, ir minusų.

Pirmąją dieną vyko užduotys-diskusijos plaukiant
baidarėmis. Mano nuomone, tai buvo puiki idėja.
Tokiu būdu galėjome laisva forma paliesti rimtus

klausimus ir užvesti naudingas diskusijas, kurios, asmeniškai man, padėjo
sugalvoti puikių problemų sprendimo variantų įvairiose situacijose. Džiugu ir tai,
kad klausimai buvo sukurti naudojant tikras situacijas, o Tarybos nariai tikrai gerai
padirbėjo atsakydami į juos.

Antrąją dieną klausėme paskaitos apie komandos valdymą. Manau, kad šiuo
klausimu daugiau patirties galėjome pasisemti vieni iš kitų. Antrasis lektorius
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Daugiau apie mokymus

Artūras Šaltis labai įdomiai papasakojo apie AM finansavimą, o jo pateikta
praktinė užduotis leido kritiškiau įvertinti turimas žinias. Po šios paskaitos man
kilo daug naujų minčių ir gavau labai daug naudingos informacijos.

Manau, jog LSS biuro komandos narių asmeniniai pasakojimai taip pat buvo
nebloga idėja tam, kad kiekvienas galėtume geriau pažinti ne tik Tarybą, bet ir
biuro narius. Apskritai, mokymai tikrai padėjo geriau pažinti vienas kitą ir, aišku,
išvažiuoti sukaupus daug žinių ir naujų idėjų. Siūlyčiau per kadenciją daryti dvejus
VADOVAUK mokymus. Manau, tai padėtų labiau stiprinti visų prezidentų
kompetencijas.

- LSU SA prezidentas Aurelijus Gutas

LSS SARK mokymai

Birželio 29 – liepos 1 dienomis Kėdainių rajone,
Česlovo Milošo gimtinėje vyko Lietuvos studentų
sąjungos (LSS) organizuoti Socialinių ir akademinių
reikalų komiteto (SARK) išvažiuojamieji mokymai
„Auginu smegenų raumenis tam, kad tinkamai
atstovaučiau“.

Pirmiausia, norėčiau padėkoti LSS biurui už
pastangas organizuojant mokymus. Antra, norėčiau
padėkoti lektoriams, kurie pasidalino savosiomis
patirtimis, parodė ne tik aukštumas, kurias gali
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pasiekti tikslingai dirbdamas, bet ir tai, kas būna, jei
neįdedi pastangų, ambicijų ir pačio savęs į
atliekamus darbus. Taip pat dėkui kitiems
dalyviams, kurių kiekvienas į diskusijas įnešė
asmeninių patirčių bei labai įdomių perspektyvų.

Nors, kaip tikriausiai ir dauguma kitų, esu dalyvavęs
daugiau mokymų nei pats galėčiau suskaičiuoti,
tačiau šie buvo vieni geriausių ir naudingiausių,
kuriuose esu buvęs. Tikrai smagu, kada gana ilgą laiką esant studentiškame
judėjime, mokymuose randi vis ką nors naujo, gali gilinti savo žinių bagažą, taip
palaikydamas tą ugnį toliau tobulėti ir veikti studentų labui bei taip pat galėdamas
savomis žiniomis pasidalinti su kitais.

Kas man asmeniškai yra labai svarbu ir ko pasigendu daugumoje mokymų –
išliekamoji vertė bei darbai atliekami po jų. Be abejo, pabūti mokymuose,
susipažinti ir pasimatyti su kitais yra smagu ir faina, tačiau mokymai neturi būti
vien fun and games, todėl viliuosi, jog temos kurias gvildenome ir darbai, kuriuos
susiplanavome, nebus pamiršti. Tai nėra vien Viktorijos ir Kasparo atsakomybė,
nes LSS yra ne vien biuras, o visos savivaldos, todėl tai yra visų SARK‘ų, kiekvieno
iš mūsų asmeninė atsakomybė, kad užbaigtume suplanuotus darbus. Tad
pasibuvome, pasidžiaugėme, o dabar einam dirbti.

- Dominykas Tvaska, VGTU SA

Pirmakursių stovyklos: patirties
pasidalinimo platforma

Birželio 18 dieną Mykolo Romerio universitete vyko „Pirmakursių stovyklos:
patirties pasidalinimo platforma“. Tai studentų atstovų susitikimas, kuriame
kiekviena studentų savivalda pristatė paruoštus 5 min trukmės pristatymus,
atsakydama į pateiktus klausimus. 

Taip pat buvo aptarti pirmosios pagalbos, alkoholio įstatymo ir duomenų apsaugos
klausimai bei pirmakursių stovyklos esmė ir prasmė. 

Visą renginio įrašą galite pamatyti paspaudę ant žemiau pateiktos
nurodos.



Renginio įrašas

Daugiau apie Konferenciją

Jaunimo vasaros akademija „Kartu mes galim daug!“

Ką privalu žinoti apie PSD baigiant studijas?

KT: Seimo sprendimas prijungti Sporto universitetą prie LSMU
prieštarauja Konstitucijai

Į studentą orientuotos studijos

 

Birželio 1 d. vyko Švietimo mainų ir paramos fondo
ERASMUS+ programos projekto „Į studentą
orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų
vertinimo dermė“ konferencija. Projekto tikslas –
peržiūrėti šią temą iš institucijos, dėstytojo ir
studento perspektyvų bei parengti rekomendacijas,
kuriomis galėtų vadovautis aukštųjų mokyklų (AM)
bendruomenės, inicijuodamos pokyčius.
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Jei norite informuoti apie artėjantį renginį, mokymus,
diskusijas arba pasidalinti gerąja patirtimi apie jau įvykusius

renginius, kviečiame visą informaciją siųsti iki einamojo
mėnesio paskutinės dienos el. paštu: info@lss.lt

Lietuvos studentų sąjunga
Lietuvos studentų sąjungos centrinis
biuras
A. Vivulskio g. 36, 2 a., LT-03114
VILNIUS
Telefonas: (5) 2685330.
El. paštas: info@lss.lt
www.lss.lt
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