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KURATORIŲ PROJEKTAS 2022 
Pavasaris kuratorių projekto organizacinei grupei buvo labai produktyvus ir netgi įtemptas. Kovo 

pradžioje pasibaigus studentų, norinčių tapti pirmakursių kuratoriais paieškai ir registracijai, buvo 

organizuojami motyvaciniai pokalbiai su šiais studentais. Projekto koordinatorei ir kitiems organizacinės 

grupės nariams teko pasikalbėti su net virš 100 užsiregistravusiųjų. Per motyvacinius pokalbius šie žmonės 

turėjo papasakoti, kodėl nusprendė tapti kuratoriais, kokias patirtis turėjo su savo kuratoriais bei įrodyti, kad 

yra atsakingi ir pasiryžę vykdyti savo pareigas. Po ilgų diskusijų priimti kuratoriai buvo pakviesti sudalyvauti 

dvejuose mokymuose – vidiniuose ir išvažiuojamuosiuose.  

Vidinių mokymų dalyviai balandžio 9 d. 

klausė pranešimus, kurie buvo skirti būsimus 

kuratorius supažindinti, o kai kuriems iš jų tik priminti 

apie universiteto akademines, socialines ir 

informacinių technologijų sferas bei papasakoti, 

kokios kuratoriaus pareigos ir kokia veikla jų laukia 

prasidėjus rugsėjui. Po mokymų kuratoriai turėjo dar 

vieną užduotį – užpildyti situacijų testą, kuris 

patvirtintų, kad studentas yra pasiruošęs atsakyti į 

pirmakursiams kylančius klausimus.  

 

Prabėgus kiek daugiau nei mėnesiui, 

būsimieji kuratoriai važiavo į mokymus Šaltupio 

sodyboje, Kauno rajone, kur jų laukė kruopščiai 

paruošta programa. Atvykę į mokymus dalyviai 

žaidė žaidimus ir vykdė užduotis, skirtas komandos 

formavimui ir susipažinimui. Organizacinė 

komanda į mokymus pakvietė 3 lektores: Deimantę 

Jankūnaitę (lyderių inkubatoriaus ilgametė 

mentorė, šiuo metu aktyviai dirbanti su švietimu – 

gimnazijoje dirba direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui , ekonomikos ir verslumo mokytoja), kuri 

mokė būsimus kuratorius komandos formavimo 

ypatybių; Eveliną Aluzaitę (buvusi LSMU SA prezidentė, LSMU SA tarybos narė, Senato narė, daugelio 

komisijų Universitete narė, išplėstinės slaugos praktikos magistro studijų programos I kurso studentė) 

pasakojo, kad kuratorius visų pirma yra lyderis ir davė daug gyvenimiškų situacijų, su kuriomis praktiškai 

turėjo susidoroti dalyviai bei Martyną Vengrytę (buvusi LSMU SA viceprezidentė, LSMU SA tarybos narė, 

Senato narė, daugelio komisijų Universitete narė, farmacijos 5 kurso studentė) pasakojo apie konfliktų 

sprendimą ir kaip tai svarbu kuruojant.  



 

 

Mokymus vainikavo tobulo kuratoriaus 

portreto piešimas bei Eurovizijos dainų konkurso 

peržiūra. Kuratorių projekto organizacinė komanda 

atsisveikino su kuratoriais iki ateinančių mokslo metų 

ir skuba kurti pirmakursio gidą bei pasidžiaugti vasara 

po tokio intensyvaus pavasario.  

 

LSMU SA SOCIALINIO 

KOMITETO VEIKLA 
Šias gražias pavasario dienas socialinis komitetas ne tik džiaugėsi šylančiais orais, tačiau taip pat 

uoliai dirbo! 

Kovo mėnesį minėjome Pasaulinę Dauno sindromo dieną: dalinomės nuotraukomis su 

spalvotomis kojinėmis. Taip pat per pirmąjį pavasario mėnesį organizavome paskaitą su lektore, psichologe A. 

Paškevičiūtė. Paskaitoje diskutavome apie vidinį kritiką, kuris dažnai suteikia nerimo kiekvienam iš mūsų. 

Taip pat akcentavome vieną iš aktualiausių šių dienų temų - laiko planavimą. 

Pavasariui įpusėjus su LSMU studentais žaidėme žaidimą ,,Galvok, atrask ir pasiimk", kurio 

tikslas buvo pristatyti studentams mūsų universitete esančias laisvalaikio zonas. Kiekvienas studentas, radęs 

voką tam tikroje laisvalaikio zonoje, buvo apdovanotas SA dovanėle!  

Socialinis komitetas, bendradarbiaudamas su bendrabučio reikalų koordinatore, atliko apklausą 

apie jų kokybę bei analizę dėl geresnių gyvenimo sąlygų mūsų universiteto studentams! 

LSMU SA PREZIDENTĖS VEIKLA 
 

Balandžio 20 d. LSMU SA 

prezidentė Ieva Petrutytė dalyvavo Lietuvos 

studentų sąjungos organizuotame susitikime su 

Švietimo, mokslo ir sporto Ministre Jurgita 

Šiugždiniene ir Viceministru Gintautu Jakštu.  

Susitikimo metu kalbėta šiomis temomis:  

• Iš Ukrainos atvykstantys studentai  

Labai smagu, kad Ministerijai ir 

aukštosioms mokykloms rūpi padėti studentams, 

atvykstantiems studijuoti iš nuo karo kenčiančios 

Ukrainos. Susitikimo metu siekėme, kad parama 

Ukrainos studentams būtų užtikrinta ir vasaros 

metu.  



  

 

 

• Aukštųjų mokyklų misijos pertvarka  

Raginome suteikti daugiau informacijos apie planuojamą pertvarką – kiek tai palies universitetus 

ir kolegijas, kokia pertvarkos finansavimo strategija, kokia yra kitų šalių patirtis aukštųjų mokyklų misijos 

srityje.  

• Rezidentai  

Į Seimą vis grįžta pasiūlymai dėl 

privalomo rezidentūros atidirbimo. Mes griežtai tokiai 

idėjai nepritariame, jos nepalaiko ir Ministrė.   

• Bendrabučių renovacija  

Kalbėjome apie ŠMSM bendrabučių 

renovacijos projekto finansavimą – jis atrodo per mažas, 

tad bus bandoma ieškoti papildomų finansų šaltinių.  

 

Balandžio 8 d. ir gegužės 13 d. LSMU SA prezidentė Ieva Petrutytė dalyvavo Sveikatos apsaugos 

ministerijos Psichikos sveikatos puoselėjimo tarybos posėdžiuose. 

Balandžio 8 d. posėdis buvo skirtas jaunimo psichikos sveikatos puoselėjimo tematikai. 

Susitikime pasisakė tyrėjai, aukštųjų mokyklų studentų atstovybių, jaunimo organizacijų atstovai. Plačiau 

pristatyti ir aptarti iššūkiai su kuriais susiduria jaunimas. Per posėdį išsakėme, kad: 

1. Studentai patiria daug streso visų studijų laikotarpiu dėl sudėtingų studijų, įtempto 

tvarkaraščio, konkurencijos tarp studentų kai kuriose studijų programose; 

2. Studijos susijusios su žmonių ir gyvūnų sveikata bei gyvybe, tai yra didelė atsakomybė, 

krentanti ant studento pečių; 

3. Santykiai su dėstytojais ir bendrakursiais kartais būna komplikuoti; 

4. Universitete teikiamos nemokamos, visiems prieinamos psichologo konsultacijos, vyksta laiko 

planavimo, streso valdymo seminarai, grupinės psichologinio atsparumo terapijos. 

5. Kartais kreipimasis pagalbos į specialistus vis dar stigmatizuojamas. 

Gegužės 13 d. posėdis buvo vėl skirtas jaunimo psichikos sveikatos stiprinimo tematikai, 

organizuota darbinė sesija, kurios metu ieškojome konkrečių sprendimų, kaip spręsti jaunimui kylančius 

iššūkius. Visi dalyviai buvo suskirstyti į tris darbinius kambarius (1 – Mokykla; 2 – Universitetas 3 - Jaunimo 

erdvės). Juose konkrečiai ieškojome sprendimų kaip spręsti iššūkius ir padaryti mokyklą/ universitetą/ jaunimo 

erdvę patrauklesnę ir priimtinesnę jaunimui. 

Balandžio 27 d. LSMU organizuoti Edukacijos pavasario metu vyko diskusija „Reali naujovių 

integracija universitete? Iššūkiai ir sprendimai“, kurioje dalyvavo LSMU SA prezidentė Ieva Petrutytė, 



 

 

studentų, rezidentų, doktorantų, dėstytojų, Studijų centro, Podiplominių studijų centro, studijų programos 

komiteto atstovai. Diskusiją moderavo LSMU SA alumni Rokas Jurkonis. Diskutavome, kas yra įtraukus 

mokymas, kokius pokyčius pastebime studijų metu kasdien, kaip turėtų vykti naujovių pritaikymas/greitesnė 

integracija, koks yra universiteto administracijos požiūris į pokyčius, kaip turėtų vykti komunikacija, apie 

ateities perspektyvas.  

Labai džiaugiamės tokiomis iniciatyvos, smagu, kad galime išgirsti vienas kitą! 

 

LSMU SA LAISVALAIKIO IR MARKETINGO 

KOMITETŲ VEIKLA 
Pavasaris buvo kaip niekada darbingas laisvalaikio ir marketingo komitetams. Kovo mėnesį kartu 

su socialiniu komitetu buvo suorganizuotas žaidimas ,, Galvok, atrask, pasiimk", ,kuriame buvo galima ne tik 

laimėti prizų, bet ir geriau   susipažinti su laisvalaikio erdvėmis. 

Na, o Balandžio 28 d. įvyko ilgai lauktas ir iškilmingas renginys ,,LSMU Garbė 2022". Lietuvos 

universiteto šimtmečiui paminėti, apdovanojome universiteto bendruomenės narius. Studentai, dėstytojai ir 

administracios darbuotojai yra pagrindinė universiteto jėga, todėl nusipelno pripažinimo. Viską vainikavo 

,,Saulės kliošo" koncertas.  

Marketingo ir projektų komitetas rūpinosi scenos dekoracijomis kurias padėjo paruošti mūsų 

rėmėjai UAB “Ponas Balionas”, kad kiekviena nominacija atrodytų dar įspūdingesnė gėlėmis padėjo 

pasirūpinti Hortenzija Judita&Aušra. 

Gegužės mėnesį taip pat buvo veiklos, vyko LSMU kultūros savaitė, kurios tradicinis renginys 

yra protmūšis. Gegužės 4d. susirinkome Jack Pub'e ir įvyko ,, 100-mečio protas". Buvo įvarių kultūrinių ir 

istorinių klausimų, o komandos galėjo varžytis dėl universiteto įsteigtų prizų. 

LSMUS SA AKADEMINIO KOMITETO VEIKLA 
Kovo mėnesį kartu su socialiniu komitetu akademinis komitetas organizavo paskaitą su lektore 

Agne Paškevičiūte apie laiko planavimą ir vidinį kritiką. Taip pat prisidėjome prie kuratorių vidinių mokymų. 



  

 

Balandį akademinis komitetas paskelbė apklausą, skirtą išsiaiškinti problemoms, su kuriomis 

susiduria studentai. Sulaukėme tikrai daug atsakymų ir opiausiomis problemomis norime pasidalinti su jumis: 

• Viena opiausių problemų yra ta, kad studentai po atsiskaitymų negali pasižiūrėti savo klaidų, tad mes 

skubame į pagalbą -> remiantis LSMU studijų reglamento 241 ir 242 punktais - per 1 darbo dieną nuo 

vertinimo rezultatų paskelbimo studentas turi teisę susipažinti su detaliu savo darbo vertinimu ir gauti 

paaiškinimus apie darbo trūkumus ir padarytas klaidas. Todėl nebijokite dėstytojams parodyti šių 

reglamento punktų, kuriais jie turi vadovautis. Susisiekėme su Studijų centru, susitarėme, kad reglamento 

„priminimas“ bus išsiųstas dėstytojams artimiausiu metu. O jei vis dėlto kyla problemų, visada kreipkitės 

į LSMU SA Akademinį komitetą arba LSMU SA prezidentę Ievą Petrutytę. 

 

• Daug nusiskundimų pasirenkamaisiais dalykais. Jų tvarkaraščiais, dėstytojais ir jų darbu. Jei nepavyksta 

susitarti su dėstytojais, visada galite kreiptis į katedrą/kliniką, kurios dalykas tai yra arba į Studijų centrą. 

Taip pat šią problemą perdavėme studijų programų komitetų studentų atstovams, jie teiks pasiūlymus 

atskiroms studijų programoms keisti pasirenkamųjų dalykų sąrašą. 

 

• Kalbant apie tvarkaraščius, dauguma nusiskundimų buvo dėl jų nepastovumo, pakeitimų paskutinėmis 

minutėmis be studento žinios. Šiuo klausimu dirbame su Studijų centru, siekiame, kad nebūtų 

tvarkaraščių pakeitimų dieną prieš užsiėmimą ir studentai bet kuriuo atveju gautų pranešimus apie 

tvarkaraščių pakeitimus. 

 

• Studentams kyla sunkumų ir su vertinimo tvarka. Studentai išreiškė, kad problemos kyla dėl specialybės 

kalbos dėstytojų, patologinės anatomijos klinikos apklausėlių, kurių vertinimas nėra aiškus, o darbų 

pasižiūrėti taip pat nėra galima. Šią problemą toliau spręs studijų programų komitetų studentų atstovai. 

 

• Taip pat studentai piktinosi, kad per atsiskaitymus negalima naudotis juodraščiais, bet kadangi juodraščio 

naudojimasis nėra reglamentuotas, šiai problemai sprendimo nėra. 

 

• Studentai skundėsi ir dėstytojų elgesiu, bet veiksmų reikia imtis iškart pastebėjus nesąžiningą ar Etikos 

kodeksą pažeidžiantį elgesį. Pirmiausia pasikalbėti su dėstytoju, jei tai nepadeda – su katedros/klinikos 

vadovu. Jei studentas patyrė seksualinį priekabiavimą, persekiojimą ar smurtą – gali pildyti pranešimo 

formą (https://lsmuni.lt/lt/veikla/studentu-gerove-ir-savijauta/pagalba-del-seksualinio-priekabiavimo-

persekiojimo-smurto/). Arba bet kuriuo atveju kreiptis į Studentų atstovybę, nei vieno besikreipusio 

studento nepalikome be pagalbos. 

 

Tikimės Jūsų iniciatyvos sprendžiant šias bei čia nepaminėtas problemas ir pažadame atsakyti į 

visus Jums kylančius klausimus. 



 

 

Na, o gegužę atstovybės viduje turėjome reglamento workshop’ą, kurio metu nagrinėjome 

įvairias su Reglamentu susijusias situacijas ir pagilinome žinias. Šiuo metu, artėjant sesijai ir egzaminams, 

ruošiame Jums priminimus apie akademinį nesąžiningumą ir apeliacijas. 

 

ATSTOVŲ KOORDINATORIŲ VEIKLA 
Atstovams pavasaris taip pat buvo darbingas. Teko deleguoti daug atstovų į įvairias komisijas ir 

universiteto organus. Balandį buvo atlikta apklausa, kurioje studentai galėjo išsakyti nuomonę apie reglamento 

punktus ir jų keitimą ir po to atsakymai buvo aptarti su atstovais. Taip pat Atstovų koordinatorė Jurgita 

dalyvavo Kupiškio jaunimo centro renginyje, kuris skirtas moksleiviams. Be to įvyko atstovų mokymai 

užsienio studentams, kuo labia džiaugiames. Ir galiausiai buvo atlikta studijų programų komitetų ir fakultetų 

tarybos apklausa, kiek ir ką deleguotieji atstovai nuveikė nuo lapkričio pradžios. 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOORDONATORIŲ 

VEIKLA 
LSMU SA žmogiškųjų išteklių koordinatoriai, kurie atsakingi už SA vidų, organizavo susitikimus 

su kitomis universiteto organizacijomis. Per šį pusmetį SA nariai susitiko su SFD, SOA, VASA, VSSD, LSMU 

gydytojų ir studentų korporacija Fraternitas Lituanica, LSMU SMD. Šiais susitikimais siekiama, kad 

organizacijų nariai susipažintų, pasikalbėtų apie vieni kitus ir atrastų veiklas, kuriose galbūt gali veikti kartu. 


