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Veiklos programa kurta remiantis Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) strategijos 2021–2025 metams 
projektu, LSS Aukštojo mokslo vizijos gairėmis, XVIII-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa.

LSS, būdama teisėta visų šalies studentų interesams atstovaujanti organizacija privalo aktyviai įsitraukti 
į visus aukštojo mokslo sistemoje vykstančius procesus. Šiuo metu pradedamos diskusijos dėl studijų 
finansavimo modelio reformos, kur LSS balsas privalo būti girdimas. 

Dabartinis studijų finansavimo modelis, paremtas tik „studijų krepšelių“ sistema, yra ydingas ir neprisideda prie 
studijų kokybės skatinimo. Vietoje lėšų skyrimo studijų kokybės gerinimui aukštosios mokyklos skiria per daug 
resursų konkurencinei kovai dėl finansavimą į aukštąją mokyklą „atnešančio“ studento. Dėl šiuo metu esančio 
studijų finansavimo modelio, aukštosios mokyklos skirtingai interpretuoja akademinės skolos sąvoką, nes 
rotacijos metu vengiama prarasti valstybės finansuojamas studijų vietas. Dėl šios priežasties rotacijų tvarkos 
aukštosiose mokyklose yra nemotyvuojančios studentų stengtis gauti geresnius akademinius rezultatus arba 
neveikiančios praktiškai bei taip ribojančios studentų lūkesčius įgyti valstybės teikiamą studijų finansavimą.

VIZIJA: Aukštojo mokslo sistema, kurioje finansavimo modelis bei aukštosios mokyklos nustatytos studijų 
proceso organizavimo procedūros orientuotos į studijų kokybės skatinimą, motyvuojančios studentą siekti 
geresnių akademinių rezultatų bei sėkmingai baigti studijas.

TIKSLAI:

• Studijų finansavimo modelio keitimas. Aktyviai dalyvauti ir teikti pasiūlymus, kuriant naują, orientuotą 
į kokybinius rodiklius studijų finansavimo modelį, kuris dalinai arba pilnai pakeistų dabartinį „studijų 
krepšeliais“ paremtą finansavimą.

• Binarinės aukštojo mokslo sistemos puoselėjimas. Aktyviai dalyvauti procesuose, siekiant nustatyti 
aiškią, o ne teorinę universitetų ir kolegijų takoskyrą šalies aukštojo mokslo sistemoje bei sieti ją su galimu 
naujuoju studijų finansavimo modeliu.

• Bendra akademinės skolos sąvoka. Siekti akademinės skolos sąvokos suvienodinimo pagal LSS nustatytą 
apibrėžtį kuo didesniame kiekyje aukštųjų mokyklų. Tai sumažintų diskriminaciją, kai susiklosto situacija, 
dėl kurios vienų aukštųjų mokyklų studentai gali lengviau išsaugoti valstybės finansavimą, pretenduoti į 
valstybės teikiamas socialines stipendijas.

• Vykstanti studentų rotacija. Siekti, kad studentų rotacijos tvarka aukštosiose mokyklose būtų praktiškai 
veikianti bei skatintų studentą stengtis siekti geresnių studijų rezultatų studijų proceso metu.

• Dėstytojų kompetencijų kėlimo planas. Skatinti ir suteikti pagalbą savivaldoms prisidėti prie Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) patvirtintų dėstytojų kompetencijų tobulinimo gairių 
praktinio įgyvendinimo aukštosiose mokyklose.

• Alternatyvus kelias į aukštąją mokyklą. Inicijuoti diskusijas ir veiksmus dėl galimo alternatyvaus būdo 
įstoti į aukštąją mokyklą (pvz. taikant neformalių kompetencijų įskaitymą), leisiančio padidinti studijų 
prieinamumą papildant šiuo metu esantį vienintelį įstojimo būdą – laikant valstybinius brandos egzaminus.

• Vienodi stojimo reikalavimai. Siekti, jog būtų suvienodinti reikalavimai stojantiems į valstybės 
finansuojamas ir nefinansuojamas vietas. Dabartinėje stojimo sistemoje – nevienodas studentų 
pasirengimo lygis, dėl kurio kenčia studijų kokybė, daugiau studentų yra demotyvuoti studijuoti. Taip 
pat nėra sprendžiama studijų prieinamumo problema, kai studentams sudėtinga pretenduoti į aukštąjį 
išsilavinimą dėl socioekonominės padėties. Didesnis dėmesys turi būti skiriamas išankstinio pasiruošimo 
studijuoti gerinimui (pvz. vasaros mokyklų steigimui).
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STUDENTŲ GEROVĖ

1 Lietuvoje kas antras studentas nepatenkintas savo finansine padėtimi, kas trečiam teko susidurti su rimtais finansiniais 
sunkumais – lss.lt
2 Valstybė turi ne tik suprasti, bet ir patenkinti individualius studentų poreikius – lss.lt 

Vienas iš LSS pamatinių siekių privalo būti studentų gerovės užtikrinimas – šalyje reikia kurti tokį studijų 
ir jos aplinkos modelį, kur studentai gebėtų studijuoti nepaisant socioekonominės padėties, individualių 
poreikių, jaustųsi saugiai ir užtikrintai žinodami, jog visada gali gauti psichologinę ir/ar finansinę pagalbą, 
nebūtų priversti dirbti tam, kad išgyventų studijų metu. Studijų laikotarpiu studentai neturi susidurti su  
diskriminacijos apraiškomis.

Dabartinė finansinės paramos sistema (skatinamosios stipendijos, paskolos, socialinė parama) nėra 
subalansuota ir netenkina studentų poreikių. Vietoje to, kad skirti visą savo laiką studijoms, studentai, 
norėdami patenkinti savo bazinius pragyvenimo poreikius, studijų metu renkasi darbą. Daugelis skatinamųjų 
ar socialinių stipendijų nesiekia ar vos siekia absoliutaus skurdo ribą – 251 EUR per mėnesį vienam gyvenančiam 
asmeniui (2019 m.). 2021 metų pradžioje LSS atliktas tyrimas „Studentų studijų ir darbo derinimo analizė“ 
parodė, kad beveik pusė dirbančių studentų pripažįsta, jog darbas kenkia jų studijų rezultatams1. Siekiant 
sumažinti studentų darbo mastą ir taip skatinti skirti daugiau dėmesio studijoms – svarbu ieškoti sprendimų, 
kurie leistų padidinti finansinės paramos sistemos efektyvumą. 

Atkreiptinas dėmesys, jog prieš daugiau nei 10 metų Lietuvos Respublikos ratifikuotoje Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijoje numatyta, kad žmogaus negalia negali būti kliūtis siekti aukštojo mokslo. 
Nepaisant to, susidurdami su fiziniais ir studijų proceso apribojimais aukštosiose mokyklose individualių 
poreikių turintys studentai negali jaustis pilnateisiais ir pilnaverčiais aukštojo mokslo sistemos dalyviais. 
Svarbu paminėti, jog LSS 2020 m. gegužės-liepos mėn. atliktas tyrimas parodė, kad 3 iš 4 studentų reikalinga 
pagalba studijų procese2. Todėl būtina skatinti ne tik fizinį prieinamumą, bet ir kurti bendrą palankią studijų 
proceso aplinką aukštojoje mokykloje.

VIZIJA: Studijų procesas ir aplinka, kur užtikrinamos lygios galimybės studentams siekti išsilavinimo, nepaisant 
socialinės bei ekonominės padėties, turimų individualių poreikių. Studijų metu teikiama efektyvi psichologinė 
ir finansinė pagalba, puoselėjama į studentų poreikius orientuota organizacinė kultūra.

TIKSLAI:

• Studentų psichologinė būsena ir pagalba. Užtikrinti, kad psichologinę pagalbą aukštosiose mokyklose 
gautų visi besikreipiantys studentai. Psichologinė pagalba turi būti suteikta laiku ir nemokamai. Skatinti 
studentų psichikos sveikatos raštingumo stiprinimą.

• Lygybės politikos formavimas. Siekti, kad kuo daugiau aukštųjų mokyklų numatytų ir įgalintų politiką, 
kurios tikslas užtikrinti socialinės atskirties mažinimą. Skatinti individualių poreikių turinčių studentų 
integraciją, lyčių lygybę bei kultūrinę toleranciją. Mažinti diskriminacijos apraiškas aukštojoje mokykloje, 
ugdyti atsakingą organizacinę kultūrą.

• Individualių poreikių turinčių studentų interesai. Siekti, kad būtų didinamas ne tik fizinis studijų aplinkos 
prieinamumas, bet ir ugdomos dėstytojų kompetencijos, gerinamas faktinis studijų proceso (pvz. 
studijų medžiagos prieinamumo, atsiskaitymų ir kt.) pritaikymas. Siekti, kad nacionaliniu lygmeniu būtų 
didinamas finansinės paramos, skirtos asmenims, turintiems negalią, gavėjų ratas.

• Finansinė parama studijų praktiką atliekantiems studentams. Siekti, kad būtų aiškiai reglamentuota 
norminės studijų kainos dalis, skiriama praktikos kreditams. Ši lėšų dalis pasiekia aukštąsias mokyklas 
kartu su valstybės finansavimu arba studento įmokomis už studijas, tačiau nėra aiškaus reglamentavimo, 
kaip lėšos panaudojamos praktikoms organizuoti.

• Lanksčios paskolos studijoms ir pragyvenimui. Siekti, kad paskolų atidavimas būtų susietas su  
momentu, kai pajamos pasiekia šalies vidutinį darbo užmokestį. Patogesnės sąlygos skatintų dažniau 
rinktis paskolą, kaip alternatyvą darbui studijų metu.

• Skatinamosios stipendijos. Siekti, kad aukštosiose mokyklose teikiamos stipendijos tenkintų bazinius 
studentų poreikius ir taip mažintų poreikį dirbti studijų metu. Svarbu, kad finansinė parama nebūtų 
didinama jos gavėjų kiekio sąskaita.

http://www.lss.lt/lietuvoje-kas-antras-studentas-nepatenkintas-savo-finansine-padetimi-kas-treciam-teko-susidurti-su-rimtais-finansiniais-sunkumais/
http://www.lss.lt/lietuvoje-kas-antras-studentas-nepatenkintas-savo-finansine-padetimi-kas-treciam-teko-susidurti-su-rimtais-finansiniais-sunkumais/
http://www.lss.lt/valstybe-turi-ne-tik-suprasti-bet-ir-patenkinti-individualius-studentu-poreikius/
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ORGANIZACIJOS STIPRINIMAS

• Socialinė parama. Siekti, kad socialinė parama būtų suteikiama visiems studentams, atitinkantiems 
nustatytus kriterijus ir pretenduojantiems gauti tokią paramą. Akademiniai rezultatai neturi būti įtraukti 
į keliamų kriterijų sąrašą.

• Studentų pažangos stebėjimo ir pagalbos jiems teikimo sistema. Siekti, kad kuo daugiau aukštųjų 
mokyklų įdiegtų tokio tipo sistemas, kurių tikslas – vertinant įvairius rodiklius (pvz. akademiniai rezultatai, 
atsiskaitymas už finansinius įsipareigojimus) laiku pastebėtų su problemomis susiduriančius studentus  
ir suteiktų reikiamą pagalbą. Tokio tipo sistemos leistų sumažinti studentų nubyrėjimo mastą.

LSS veiklos potencialas yra tiesiogiai susijęs su organizacijos narių asmeniniu tobulėjimu, kompetencijų 
kėlimu, bendradarbiavimu tarpusavyje ir patirčių perdavimu, todėl svarbu užtikrinti ir puoselėti tam palankią 
aplinką ir mikroklimatą. 

Studentų savivaldoms būdinga greita žmonių kaita. Dėl nevienodos narių patirties pastebimas skirtingas 
įsitraukimas į vykdomas veiklas ir tai tiesiogiai atsiliepia studentų interesų atstovavimui. Kuriama  
organizacinė aplinka turi skatinti mokymosi kultūrą bei aktyvų naujų narių įsitraukimą į LSS vykstančius 
procesus. 

Svarbu plėtoti turimas išorinio bendradarbiavimo galimybes – tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu lygmeniu 
dalinantis patirtimi bei teikiant siūlymus dėl aukštojo mokslo kokybės gerinimo. Tai daryti būtina skiriant 
ypatingą dėmesį teisėtų studentų lūkesčių atstovavimui.

VIZIJA: Stipri ir stabili, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu veikianti organizacija, kurioje puoselėjama 
nuolatinio tobulėjimo kultūra. Organizacijos narės geba sukauptą patirtį ir kompetencijas naudoti  
efektyviai sprendžiant ne tik arčiausiai studento esančias problemas, bet ir kurti bendrą aukštojo mokslo 
viziją Lietuvoje.

TIKSLAI:

• Aktyvus sąjungos narių dalyvavimas pozicijų rengime ir aukštojo mokslo politikos formavime. Siekti 
nuolatinio visų LSS tikrųjų narių įsitraukimo į aukštojo mokslo vizijos formavimo procesus. Svarbu, kad 
teikiant LSS nuomonę, ji atspindėtų ne pavienių grupių, o bendrus organizacijos interesus.

• Sąjungos atstovavimas tarptautiniu mastu. Įsitraukti į aukštojo mokslo politikos formavimą  
tarptautiniu lygmeniu Europos studentų sąjungoje (ESU). Atstovauti sąjungos interesams, nuolat dalintis 
patirtimi su kitomis organizacijomis pvz. lygybės skatinimo, studijų kokybės užtikrinimo ir kt. srityse.

• Savivaldų konsultavimas ir teisinė bei finansinė pagalba. Teikti pagalbą sąjungos narėms sprendžiant 
juridinius klausimus. Vykdyti dokumentacijos rengimo, teisinio raštingumo ir kt. mokymus.

• Efektyviai veikiantys savivaldų kontrolės organai. Tobulinti atstovybių revizijos komisijų narių 
kompetencijas. Tinkamai veikianti kontrolės institucija turi itin teigiamą įtaką, užtikrinant kokybišką bei 
skaidrią studentų savivaldos veiklą.

• Lyderystės skatinimas ir patirčių pasidalijimas. Skatinti kolektyvinį tarpusavio žinių dalijimąsi ir 
bendradarbiavimą tarp LSS narių. Skatinti individualų patirčių pasidalijimą tarp labiau patyrusių ir naujų 
studentų atstovų, pasitelkiant mentorystės programą.

• Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis. Bendradarbiauti su Vilniaus universiteto Studentų 
atstovybe (VU SA), Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS), 
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) ir kitomis organizacijomis, sprendžiant svarbius studentams 
klausimus.

• Nuotolinio ugdymosi platforma. Skatinti narių saviugdą nuotolinio ugdymosi metodais. Tai leistų greičiau 
suvienodinti turimas bazines kompetencijas bei įgyti naujas žinias, kurios reikalingos studentų atstovams.

• Savanorystės skatinimas. Skatinti savanorystę, vykdant sąjungos kuruojamas veiklas (pvz. projektų 
vykdymas, apklausų koordinavimas ir kt.) įtraukiant savivaldų atstovus.
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