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DĖL STUDENTŲ GALIMYBIŲ KONSOLIDACIJOS PROCESŲ KONTEKSTE  
 
Lietuvos studentų sąjunga (toliau – Sąjunga) nacionaliniu lygmeniu atstovaudama studentų 
interesams, reiškia palaikymą Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo iniciatyvai, 
siekiant pagerinti aukštojo mokslo kokybę.1 Pabrėždama studentų teisėtų lūkesčių principo 
svarbą, Sąjunga reiškia susirūpinimą dėl valstybės pasirengimo įgyvendinti minėtus 
lūkesčius bei juos apibrėžiančio teisinio reguliavimo. Įstatymas pateikia studentų galimybes 
tik aukštosios mokyklos likvidacijos atveju, kai tuo tarpu, konkretaus plano su suteikiamomis 
galimybėmis aukštosios mokyklos reorganizavimo atveju nėra. Siekiant užtikrinti visų 
reorganizuojamų aukštųjų mokyklų studentų interesus teikiame pastabas, kurios yra 
svarbios sklandžiam tinklo optimizavimo įgyvendinimo procesui studentų galimybių 
užtikrinimo kontekste.  
 
Pagal Mokslo ir studijų įstatymo 39 straipsnio 2 dalį,  priėmus sprendimą likviduoti valstybinę 
aukštąją mokyklą, yra patvirtinamas likvidavimo projektas, kuriame aiškiai išdėstyti siūlymai 
dėl galimybių studentams stotį į valstybės finansuojamą vietą kitoje aukštojoje mokykloje ar 
rinktis studijų sutarties nutraukimą.2 Tačiau konsolidacijos kontekste esamas teisinis 
reguliavimas nenumato, kokie siūlymai dėl galimybių studentams pateikiami aukštosios 
mokyklos reorganizavimo atveju. 
 
Optimizuojant tinklą ir konsolidacijos kontekste aukštosioms mokykloms rengiant  
reorganizavimo ar likvidavimo projektą, Sąjunga tikisi, kad projektų formuotojai laikysis 
teisėtų studentų lūkesčių principo ir vadovausis šiomis nuostatomis:  
 

 

 

                                                           
1 Lietuvos studentų sąjungos pozicija dėl aukštųjų mokyklų konsolidacijos,  

http://lss.lt/wp-content/uploads/2013/01/LSS-konsolidacija-pozicija.pdf 

 
2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a9058e049b311e6b5d09300a16a686c/SyoyyHjvyo 
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 1. Studento teisėtas lūkestis yra ne tik baigti tam tikrą studijų programą, bet kartu ir tam 

tikrą aukštąją mokyklą. Priėmus sprendimą aukštąją mokyklą likviduoti ar 

reorganizuoti – nepriklausomai nuo to, sujungimo ar prijungimo būdu – gali būti 

pažeidžiamas teisėtas studento lūkestis baigti tam tikrą aukštąją mokyklą. Tokiu 

atveju jam priėmus sprendimą nebetęsti studijų: 

 

a. Valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantiems studentams turi būti 
kompensuota visa jų sumokėta studijų kainos suma, nepriklausomai nuo 
praėjusių studijų trukmės; 
 

b. Nepriklausomai nuo studijų finansavimo formos ar pakopos, studentui turi 
būti suteikta kompensacija už su studijomis patirtas išlaidas. Sunkiai 
pagrindžiamų išlaidų kompensacija galėtų būti suteikta studentui skiriant 
valstybės nustatytą ir fiksuotą sumą už vienerius metus; 

 
c. Nepriklausomai nuo studijų finansavimo formos ar pakopos, sudaryta 

galimybė stoti pakartotinai į tos pačios pakopos studijas  valstybės 
finansuojamoje vietoje bet kurioje Lietuvos aukštojoje mokykloje.  

 
2. Priėmus sprendimą aukštąją mokyklą likviduoti ar reorganizuoti – nepriklausomai nuo 

reorganizavimo būdo - ir studentui priėmus sprendimą tęsti studijas: 
  

2.1 Reorganizuotoje aukštojoje mokykloje nebevykdant studento studijų 

programos: 

 

a. Studentui turi būti sudaryta galimybė tęsti studijas kitoje auštojoje mokykloje, 
kurioje vykdoma panaši studijų programa, kompensuojant išlaidas, jeigu 
aukštoji mokykla perkeliama į kitą regioną, ir padengiant ne dėl studento 
kaltės atsiradusius kaštus.  
 

b. Svarbu, kad atsirastų valstybinis mechanizmas, užtikrinantis sklandų 
studento programos perkėlimą iš vienos aukštosios mokyklos į kitą. Būtina 
apibrėžti principus, kuriais remiantis bus įskaitomi studento akademiniai 
pasiekimai, įgyti reorganizuojamoje ar likviduojamoje aukštojoje mokykloje 
Siūloma parengti tvarką, kuri užtikrins galimybę perkėlimo procese 
atsiradusius akademinius skirtumus (dalykus/modulius) studentui išsilaikyti 
nemokamai.  

 
2.2. Reorganizuotoje aukštojoje mokykloje nebevykdant panašios studijų 

programos: 

 

a. Studentui turi būti sudaryta galimybė nutraukti savo studijų sutartį, gauti 
kompensacijas ir galimybę pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą; 
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3. Jei aukštosios mokyklos reorganizacija ar likvidavimas liečia specialiųjų poreikių turinčius 
studentus, jiems turi būti suteikta galimybė baigti studijas jų poreikius tenkinančioje 
aplinkoje, kurioje išvystyta ir jiems pritaikyta infrastruktūra. Jeigu dėl bet kokių priežasčių, 
specialiųjų poreikių studentas negali tęsti studijų reorganizuotoje aukštojoje mokykloje, 
valstybė turi suteikti galimybę jam mokytis pagal sudarytas individualias mokymosi sąlygas. 
 
 
 
Sąjunga tikisi, kad optimizuojant tinklą ir konsolidacijos kontekste aukštosioms mokykloms 
rengiant  reorganizavimo ar likvidavimo projektus bus atsižvelgta į teiktus siūlymus siekiant 
užtikrinti sklandų optimizavimo procesą, tam, kad jo metu visų studentų teisėti lūkesčiai būtų 
įgyvendinti. Sąjunga reiškia viltį, kad tinklo optimizavimas, visų pirma orientuotas į Lietuvos 
jaunąją kartą, kuri yra intelektinis potencialas ir valstybės ateitis, sukurs pridėtinę vertę 
Lietuvos aukštojo mokslo sistemai ir suteiks galimybę konkuruoti tarptautiniu mastu.  
 
  
 
 
 
 
 
Prezidentas                                                                                          Eigirdas Sarkanas 
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