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ĮVADAS 

Aukštojo mokslo sistema Lietuvoje įtakojama nuolatinių reformų. 2000 03 21 Lietuvos 

Respublikos Seimas priėmė Aukštojo mokslo įstatymą, kuris įsigaliojo 2000 09 01. Šis 

įstatymas ne kartą buvo keičiamas ir (arba) papildomas. Keletą kartų Lietuvos Respublikos 

Konstitucinis teismas nagrinėjo šio įstatymo nuostatų atitikimo Konstitucijai klausimą. 

Paskutinį kartą – 2008 03 201. Po Konstitucinio teismo nutarimų, pripažinusių tam tikras 

Aukštojo mokslo įstatymo nuostatas prieštaraujančias Konstitucijai, Įstatymų leidėjas buvo 

priverstas keisti minėtas nuostatas.  

2007 06 14 Lietuvos parlamentinės partijos pasirašė susitarimą dėl esminių 

pertvarkų aukštojo mokslo srityje2. Tarp pagrindinių reformos tikslų buvo numatytas 

„studentų krepšelio“ įvedimas – t.y. buvo numatytas valstybės lėšų „judėjimo“ paskui 

studentą principas. Taip pat buvo numatyta, jog studijų finansavimas turėtų susidėti iš 

valstybės kompensuojamos dalies, asmeninių studentų įnašų (studijų įmokų) ir kitų 

šaltinių (darbdavių, privačių fondų ir pan.) 

Vykstant tokiai intensyviai aukštojo mokslo teisinio reguliavimo kaitai, gali būti, kad 

subjektai, kuriuos tiesiogiai įtakoja besikeičiančios teisės normos, jausis sutrikę, ne visuomet 

suprantantys reformos nuostatas. Įstatymų leidėjas, kiekvieną kartą nutaręs keisti egzistuojantį 

teisinį reguliavimą, argumentuoja, jog pakitęs reguliavimas visų pirma pagerins 

studijuojančiųjų padėtį. Rengiant naująjį Mokslo ir studijų įstatymą ir vykstant diskusijoms 

apie jį, nutarėme ištirti studentų požiūrį į aukštųjų mokyklų valdymo ir mokesčio už studijas 

reguliavimo klausimus. 

Šio pranešimo tikslas – pristatyti studentų požiūrį į esmines aukštojo mokslo reformos 

nuostatas.  
                                                
1 Konstitucinio teismo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 47 straipsnio 4 dalies, 5 
dalies, 57 straipsnio, 58 straipsnio  3 dalies , 4 dalies , 60 straipsnio 1 dalies , 61 straipsnio 1 dalies  atitikties 
Lietuvos  Respublikos Konstitucijai,  Valstybės žinios, 2008-03-22, Nr. 34-1224 
2  LR Švietimo ir mokslo ministerijos pranešimas. http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=1605 [2009 
01 22] 
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TYRIMO METODIKA 

Studentų požiūriui į Mokslo ir studijų įstatymo projekto nuostatas nustatyti naudojome 

mūsų sukurtą trylikos klausimų anketą, kuria siekėme išsiaiškinti, ką studijuojantieji žino apie 

aukštojo mokslo reformą ir kaip ją vertina. Tokiu būdu tikėtasi nustatyti tiriamųjų nuostatą į 

nagrinėjamą reiškinį, t.y. gauti subjektyvų jo įvertinimą. Iš keturių pateiktų atsakymų variantų 

respondentai galėjo pasirinkti tik vieną – tokiu būdu siekėme išsiaiškinti, kiek studentai žino 

esamą teisinį reguliavimą ir kiek supranta naujojo įstatymo projekto esmines nuostatas. 

Apklausoje dalyvavo 380 studentų iš keturių Lietuvos universitetų – Mykolo Romerio 

universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos Žemės ūkio universiteto ir Lietuvos 

Kūno kultūros akademijos. 

Dauguma apklaustųjų studijuoja antrame kurse (64%), kiti pasiskirstę taip: pirmame 

kurse – 22%, trečiame –12%, ketvirtame – 0,53%. 63% atsakiusiųjų šiuo metu nemoka už 

studijas, o 34% – moka. 

REZULTATŲ ANALIZĖ 

Pirmieji šeši anketos klausimai buvo skirti išsiaiškinti  apie studentų informuotumą 

jiems aktualiu aukštojo mokslo reformos klausimu. Analizuojant gautus atsakymus matyti, 

kad studentai nepakankamai tiksliai žino dabar veikiančius statymus ir aukštojo mokslo 

teisinio reguliavimo reglamentavimo ypatumus. Tik 27% atsakiusiųjų mano, kad pagal 

Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus turi teisę į nemokamą aukštąjį mokslą 

valstybinėse aukštosiose mokyklose gerai besimokantys studentai. O likusieji  galvoja, kad tą 

teisę turi studentai, kurie neturi akademinių skolų (36%), studentai, kurių studijų dalykų 

įvertinimų vidurkis per semestrą yra ne mažesnis kaip įvertinimas „aštuoni“ (20%) arba visi 

Lietuvos respublikos piliečiai.  

Studentai pervertina universiteto senatų autonomiškumą priskirdami jiems didesnes 

galias nustatant finansuojamų studijų vietų skaičių (1 pav.). 40% tiriamųjų galvoja, kad jį 

nustato universitetų senatai, 39% – kad Švietimo ministerija, 9 % – kad Seimas ir tik 11% – 

kad Vyriausybė, t.y. atsakė teisingai. 
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1%

40%

39%

11%
9% Neatsakyta

a. universitetų senatai;

b. Švietimo ministerija;

c. Vyriausybė;

d. Seimas.

 

1 pav. „Ar žinote, kas nustato visiškai arba iš dalies finansuojamų studijų vietų skaičių 
valstybiniuose universitetuose?“ 

 

Studentai praktiškai nežino, kas nustato įmokos dydį asmenims, studijuojantiems iš 

dalies valstybės finansuojamose studijų vietose. Teisingai atsakiusiųjų, kad tai daro Seimas - 

9 %, didesnė dalis mano, kad už tai atsakinga Švietimo ministerija (48 %), universitetų 

senatai (23 %) arba Vyriausybė (19 %). 

1% 23%

48%

19%

9% Neatsakyta

a. universitetų senatai;

b. Švietimo ministerija;

c. Vyriausybė;

d. Seimas.

 
 

2 pav. „Kas nustato studijų įmokos dydį asmenims, studijuojantiems iš dalies valstybės 
finansuojamose studijų vietose?“ 

 

Besimokantieji labiau informuoti apie tai, kas nustato studijų įmokos dydį asmenims, 

mokantiems už studijas visą kainą – 53 % teisingai mano, kad tai universitetų senatai, nors 

nemaža dalis nurodo ir Švietimo ministeriją (32 %) (2 pav.) 
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2%

53%32%

7% 6% Neatsakyta

a. universitetų senatai;

b. Švietimo ministerija;

c. Vyriausybė;

d. Seimas.

 

3 pav. „Kas nustato studijų įmokos dydį asmenims, mokantiems už studijas visą kainą?“ 
 

Matyt sudėtinga įvairių aukštojo mokslo aspektų reglamentavimo sistema įneša sumaištį 

tiems, į kuriuos ji nukreipta, t.y. studentams. 45% apklaustųjų nurodo, kad nėra susipažinę su 

pagrindinėmis aukštojo mokslo reformos nuostatomis arba nesupranta pagrindinės reformos 

idėjos. Nors tik 2% iš jų nieko apie reformą negirdėję. (4 pav.) 

55%31%

12%
0%2%

Neatsakyta

a. esu girdėjęs/usi;

b. esu girdėjęs/usi, bet nesu
susipažinęs su pagrindinėmis
reformos nuostatomis;

c. esu girdėjęs/usi, bet
nesuprantu pagrindinės
reformos idėjos;

d. nieko apie tai negirdėjau.

 

4 pav. „Ar esate girdėję apie aukštojo mokslo reformą Lietuvoje?“ 
 

Studentų nuomone, svarbiausia, ką turėtų užtikrinti aukštojo mokslo reforma, tai 

nemokamų studijų prieinamumo visiems Lietuvos Respublikos piliečiams užtikrinimas 

(taip mano 48 proc. apklaustųjų) bei studijų kokybės užtikrinimas (38 proc.). 

Pasirinkdami atsakymą į šį klausimą, studentai galėjo nurodyti jiems svarbiausią dalyką, 
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su kuriuo turėtų būti siejama aukštojo mokslo reforma, tačiau nenurodė. O 3 proc. 

nurodė, jog aukštojo mokslo reforma turėtų siekti pagerinti universitetų infrastruktūrą. 

Matyti, kad nemažai daliai studentų nemokamų studijų prieinamumas svarbesnis, nei 

studijų kokybės klausimas. 

 

8%

48%

38%

3% 3%
Neatsakyta

a

b

c

d

 

5 pav. „Su kuo turėtų būti siejamos Aukštojo mokslo reformos pagrindinės nuostatos?“ 

 

Vis tik didžioji dalis studentų (83 %) jaučia nerimą dėl to, kad ateityje gali tekti 

mokėti už studijas – 43 % apklaustųjų nurodo, kad neišgalės užsimokėti už mokslą, o 40 % – 

galėtų mokėti ne daugiau kaip 1000 lt. per metus. Tik 7 % tiriamųjų nejaučia nerimo, nes 

nesusiduria su finansinėmis problemomis, 9 % – iš viso nelinkę nerimauti. 

8%

48%

38%

3% 3%

Neatsakyta

a. nemokamų studijų
prieinamumo visiems
Lietuvos Respublikos
piliečiams užtikrinimu;

b. studijų kokybės
užtikrinimu;

c. universitetų  

6 pav. „Ar jaučiate nerimą dėl to, kad ateityje gali tekti mokėti už studijas?“ 
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Šiek tiek didesni prieštaravimai išryškėja panagrinėjus studentų nuomonę, koks turėtų 

būti apmokėjimas už studijas. Apie pusė (52 %) apklaustųjų norėtų, kad viskas liktų taip, kaip 

iki reformos. 23 % studentų sutiktų, kad nuo mokesčio už studijas būtų atleidžiami tie 

studentai, kurie neturi akademinių skolų ir kurių studijų dalykų įvertinimų vidurkis per 

semestrą yra ne mažesnis kaip įvertinimas „aštuoni“ dešimties balų vertinimo skalėje. 17 % 

tiriamųjų manymu geriau būtų, jei būtų nustatyta dalinė 500 Lt. įmoka už studijas kiekvieną 

semestrą visiems studentams ir tik 6 % nurodo, kad juos patenkintų, jei universitetuose liktų 

tik visiškai valstybės finansuojami studentai ir visą studijų kainą mokantys studentai. Taigi, 

rezultatai rodo, kad didelė dalis studentų nenori jokių mokėjimo už studijas pokyčių, o 

santykinai nedidelė dalis sutinka su siūlomais pakeitimais.  

 

1%

43%

40%

7%
9%

Neatsakyta

a. taip, labai, nes neišgalėsiu
užsimokėti už mokslą

b. taip, nes galėčiau mokėti ne
daugiau kaip 1000 lt. per metus 

c. ne, nes, jeigu reikės mokėti
daugiau kaip 1000 lt. per metus,
galėsiu sumokėti;

d. ne , nes manau, kad neprasminga
nerimauti. 

 

7 pav. „Koks turėtų būti apmokėjimas už studijas?“ 

 

Tačiau atsakymai į atvirkštinį klausimą – „Kokie aukštojo mokslo teisinio reguliavimo 

pakitimai jūsų nepatenkintų? – rodo ne visiškai tvirtą nuostatą šiuo klausimu (8 pav.). Net tris 

atsakymus,t.y. a) būtų nustatyta dalinė 500 Lt įmoka už studijas kiekvieną semestrą visiems 

studentams; b) būtų nustatyta, jog nuo mokesčio už studijas atleidžiami tie studentai, kurie 

neturi akademinių skolų ir kurių studijų dalykų įvertinimų vidurkis per semestrą yra ne 

mažesnis kaip įvertinimas „aštuoni“ dešimties balų vertinimo skalėje; c) universitetuose liktų 

tik visiškai valstybės finansuojami studentai ir visą studijų kainą mokantys studentai pasirinko 

panašus skaičius studentų (atitinkamai 29%, 28% ir 25% apklaustųjų). 
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7%

29%

28%

25%

11%

Neatsakyta

a. būtų nustatyta dalinė 500 Lt
įmoka už studijas kiekvieną
semestrą visiems studentams;

b. būtų nustatyta, jog nuo
mokesčio už studijas atleidžiami
tie studentai, kurie neturi
akademinių skolų ir kurių studijų
dalykų įvertinimų vidurkis per
semestrą yra ne mažesnis kaip  

8 pav. „Kokie aukštojo mokslo teisinio reguliavimo pakitimai jūsų nepatenkintų?“ 

 

Kaip matyti, nėra nė vienos alternatyvos, kurią dauguma studentų besąlygiškai atmestų. 

Tai rodo, kad ne tik informuotumas nagrinėjamu klausimu nėra didelis, bet jo vertinimas nėra 

patiems studentams labai aiškus ir vienareikšmiškas.  

Galima teigti, kad reformos pokyčiams studentai nėra pasirengę nei kognityviai, nei 

emociškai. Kaip žinia, nerimas ir neaiškumas susijęs su vykdomomis reformomis gali stabdyti 

pačių reformų priėmimą ir įgyvendinimą. Lietuvos aukštojo mokslo reformos sumanytojai 

turėtų ieškoti ir rasti būdus, kaip efektyviau komunikuoti su studentais, aiškiau išdėstyti 

studijų finansavimo sistemą bei mokyti studentus tvarkyti savo asmeninius finansus studijų 

metu. 

IŠVADOS 

Nuolat vykdomi aukštojo mokslo teisinio reguliavimo pakeitimai, tam tikrais 

laikotarpiais vadinami „reformomis“, sukelia sumaištį su minėtomis reformomis susijusiems 

asmens. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad politikų planuojamų vykdyti „reformų“ esmės didžioji 

dalis apklaustųjų nesupranta, todėl nesijaučia saugūs ir užtikrinti dėl ateities ir studijų 

aukštojoje mokykloje galimybių. Todėl daugiau nei pusė apklaustųjų norėtų, jog teisinis 

reguliavimas, susijęs su mokesčiu už studijas nesikeistų – t.y. liktų trijų rūšių galimybės - 

pilnai valstybės finansuojamos, iš dalies valstybės finansuojamos studijų vietos, bei teisė 

studijuojančiajam mokėti už savo studijas pačiam. Tačiau pagal Lietuvos teisę, toks variantas 
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nebeįmanomas, nes Konstitucinis teismas interpretuodamas Konstitucinę nuostatą, kuria gerai 

besimokantiems studentams garantuojamas nemokamas aukštasis išsilavinimas, išaiškino, kad 

dalinis valstybinis studijų finansavimas nėra suderinamas su LR Konstitucija. 

Dėl nuolatinės aukštojo mokslo reguliavimo kaitosi studentai nesijaučia visiškai ramūs. 

Į pokyčius, susijusius su studentų skaičiaus reguliavimu bei mokesčiu už studijas, studentai 

reaguoja ypatingai jautriai. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima sakyti, kad studentai yra 

menkai susipažinę su vykstančia aukštojo mokslo reforma. Darytina išvada, kad vykdant 

reformą nebuvo pakankamai aiškiai pristatomi reformos tikslai ir pagrindiniai teisinio 

reguliavimo pasikeitimai, o tai, savo ruožtu,  mažino studijuojančiųjų teisinį saugumą ir  

teisinį tikrumą. 


