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Remiantis praėjusių metų patirtimi bei atsižvelgiant į būsimus įvykius 2020–2021 metais Vytauto 

Didžiojo universitete, Studentų atstovybės įsitraukimas bei dalyvavimas bus kaip niekada svarbus. 

Dėl šios priežasties ateinančiais metais yra numatytos šio strateginės kryptys, kurios padės siekiant 

užtikrinti kokybišką bei tikslingą Studentų atstovavimą: 

 

Seniūnų sistemos plėtojimas. Praėjusiais metais startavo seniūnų sistemos iniciatyva, kuri davė 

teigiamų rezultatų, tačiau, atsižvelgiant į sistemos kompleksiškumą, nebuvo pasiekti visi numatyti 

tikslai – nepavyko užtikrinti, kad visų studijų programų studentams atstovautų seniūnai. Dėl šios 

priežasties, ateinančiais metais planuojama išplėsti seniūnų bazę ir paruošti „Seniūnų tvarkos aprašą“, 

kuriame bus aiškiai apibrėžtos seniūnų funkcijos, jų pareigybės, atrankos sistema. Bendradarbiaujant 

su Universiteto fakultetais, tikimasi užtikrinti, kad visų studijų programų studentams bus 

atstovaujama kokybiškai. 

Akademiniu sąžiningumu grįstos studijos. Remiantis Lietuvos Studentų sąjungos 2019 metais 

atliktu „Akademinio sąžiningumo indekso“ tyrimu, galima pastebėti, kad nesąžiningo elgesio 

paplitimas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose mažėja, tačiau skaičiai vis tiek nėra džiuginantys. 

Dėl šios priežasties, Studentų atstovybė, siekdama, jog studijos būtų kokybiškos, turi imtis 

prevencinių priemonių šiai problemai spręsti. Vienas iš būdų yra akademinės bendruomenės 

švietimas akademinio sąžiningumo klausimais. Kitas būdas yra užtikrinti, jog atsiskaitymų metu 

studentai neturėtų galimybės naudotis „paruoštukais“ ar kitomis priemonėmis. Siekiant tai 

įgyvendinti per ateinančius metus bus ruošiamas „Atsiskaitymų stebėjimo aprašas“, kurio pagrindinis 

tikslas yra aiškiai reglamentuoti atsiskaitymų stebėjimo tvarką – stebėtojų kiekį, studentų skaičių 

atsiskaitymuose ir kt.  

Bendrabučių modelis. Po universitetų konsolidacijos VDU priklauso 10 bendrabučių, kuriuose 

gyvena didelė dalis studentų, todėl labai svarbu užtikrinti, kad gyvenimo sąlygos atitiktų gyventojų 

poreikius. Ypatingas dėmesys bus skiriamas bendrosioms bendrabučių zonoms. Tačiau svarbi ne tik 

bendrabučių infrastruktūra, bet ir bendruomenės telkimas, kultūriniai pokyčiai. Dėl šios priežasties, 

planuojama keisti „Bendrabučių savivaldų nuostatus“, kuriuose norima koreguoti bendrabučių 

tarybos pirmininkų atrankos ir rinkimų procedūrą, tikslinti renkamų bendrabučių pirmininkų 

atsakomybes, keisti tarybos aprašą, įtraukti didesnį daugumos gyventojų poreikio atstovavimą, 

skatinti bendrabučių gyventojų įsitraukimą į socialinę ir kultūrinę veiklą. 

Infrastruktūra. Planuojama daugiau dėmesio skirti infrastruktūrai, atitinkančiai visų studentų 

poreikius. Tikslas yra, kad kiekvieno fakulteto studentai turėtų vietą, kurioje būtų galimybė ilsėtis ir 

bendrauti tarpusavyje. Šios kadencijos metu vyko susitikimai su studentais su negalia, kurių metu 

buvo išsiaiškinti jų poreikiai dėl labiau pritaikytos infrastruktūros fakultetuose, erdvių, kuriose būtų 

patogu ir įvairias negalias turintiems studentams. Kartu su Studentų reikalų departamentu ir 



iniciatyviais studentais bus rašoma neįgaliųjų politikos strategija, kurioje bus įtraukiama ir 

infrastruktūrinio pritaikomumo klausimas. 

Psichologinės būsenos gerinimas. Bus siekiama gerinti VDU Psichologijos klinikos prieinamumą 

ir aktyviau viešinti klinikos teikiamas paslaugas bei organizuojamas veiklas. Taip pat, norima, kad 

būtų suteikiamos papildomos psichologinės pagalbos priemonės: studentai bus skatinami dalyvauti 

įvairiuose seminaruose, akcijose ir mokymuose. Pasiekus šiuos tikslus, dar didesnis skaičius 

suinteresuotų studentų galės gauti kokybišką psichologinę pagalbą ir bus kuriama jaukesnė bei 

supratingesnė aplinka kiekvienam akademinės bendruomenės nariui. 

Užsienio studentų atstovavimas. Vytauto Didžiojo universitetas yra vienas iš tarptautiškiausių 

universitetų, kuriame šiuo metu 10% studentų sudaro užsieniečiai. Tačiau dažnai nutinka taip, jog 

užsienio studentų problemos lieka neišspręstos, nes trūksta žinių arba supratimo, kur reikia kreiptis, 

siekiant gauti pagalbos. Dėl šios priežasties, ateinančiais metais bus siekiama dar glaudžiau 

bendradarbiauti su Tarptautinių Ryšių departamentu, „Erasmus“ studentų tinklu, siekiant sukurti 

bendrą modelį, kuriuo remiantis užsienio studentai būtų nukreipiami į Studentų atstovybę, kuri ir 

turėtų spręsti klausimus, susijusius su akademiniais ar socialiniais procesais. 

Studentų nuomone grįstas atstovavimas. Sprendžiant problemas Universiteto mastu, studentų 

balsas yra neatsiejama dalis. Siekiant užtikrinti, jog sprendimai būtų priimami pagal studentų 

poreikius, bus rengiamos reguliarios apklausos, kurių tikslas – išsiaiškinti studentų nuomonę opiais 

klausimais, siekiant, jog jų balsas būtų išgirstas ir atstovaujamas. Tokiu būdu bus formuojamas 

kultūrinis pokytis, kai studentai žinos, jog jų nuomonė yra svarbi priimant sprendimus Universiteto 

mastu. 

Studentų atstovų delegavimo sistema. Studentų interesams universitete turi būti atstovaujama 

visuose struktūriniuose vienetuose – Senate, Fakultetų tarybose, Studijų programų komitetuose bei 

kituose valdymo organuose. Ilgametė patirtis rodo, jog nesistemingas studentų delegavimas ne visada 

duoda rezultatus, kurių yra reikalaujama iš deleguotų atstovų. Dėl šios priežasties, yra reikalinga 

sistema, kurios dėka būtų numatyta aiški studentų atrankos procedūra bei delegavimas į struktūrinius 

vienetus. Norint pasiekti šį tikslą, reikalinga atitinkama reglamentacija, kurioje būtų nurodyti aiškūs 

ciklai, kada yra peržiūrimi deleguoti studentų atstovai, kokia yra atrankos procedūra. Tokiu būdu bus 

galima užtikrinti, jog atstovai iš tiesų yra veiksnūs atitinkamuose valdymo organuose ir geba 

atstovauti studentų interesams. 

Studentų atstovų kompetencijų kėlimas. Kadangi visuose Universiteto struktūriniuose organuose 

veikia studentų atstovai, labai svarbu užtikrinti, kad jie tikslingai ir kokybiškai atstovautų studentams. 

Dėl šios priežasties, visi studentų atstovai turės laikyti akreditavimo testą, kurio tikslas patikrinti 

žinias apie Universitetą, jo struktūrą ir socialinius bei akademinius procesus. Taip pat, bus 

organizuojami nuolatiniai mokymai, kurie, bendradarbiaujant su Studijų kokybės skyriumi, leis 

atstovams geriau suprasti jų funkcijas valdymo organuose. 

Bendruomenės telkimas. Kadangi VDU nėra centralizuotas ir jo fakultetai veikia ne tik visame 

Kauno mieste, bet ir Vilniuje, labai svarbu, kad akademinė bendruomenė būtų kuo labiau telkiama. 

Studentų atstovybė sieks komunikuoti su universiteto bendruomenėmis, skatinti iniciatyvumą, 

organizuoti veiklas, kurios būtų aktualios bendruomenės nariams. Taip bus sukuriamas glaudesnis 

ryšys tarp akademinių padalinių, studentų, organizacijų, administracijos ir formuojama stipri bei darni 

Universiteto bendruomenė. 


