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PATVIRTINTA:  

VDU Šalpos valdybos posėdyje 

2019 m. vasario 4 d.  Protokolo 

nr. ŠV19-001  

  

  

STUDENTIŠKOMS UNIVERSITETO ORGANIZACIJOMS REMTI  SKIRTOS  

UNIVERSITETO TEIKIAMOS PARAMOS   

2019 M. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KONKURSO PRIORITETAI   

  

Vytauto Didžiojo universitetas studentiškoms universiteto organizacijoms skiria tikslinę paramą, 

kurios tikslas – universiteto lėšomis remti studentiškas universiteto organizacijas ir tokiu būdu 

skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų 

išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, 

visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias universiteto 

vardą.   

  

Į šią paramą gali pretenduoti tik universiteto studentiškos organizacijos, t. y. tokios universiteto 

organizacijos, kurios, vadovaujantis universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo 

nustatyta tvarka, yra įgijusios universiteto organizacijos statusą, o jų tikraisiais nariais yra ne 

mažiau kaip 2/3 studentų statusą universitete turinčių asmenų.  

  

Parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias, prioritetines veiklos 

kryptis:  

  

1. SOCIALIAI ATSAKINGO UNIVERSITETO KŪRIMAS  

2. TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS  

3. VEIKLŲ SUSIJUSIŲ SU MOKSLU, MENU IR STUDIJOMIS INICIJAVIMAS   

4. SANTYKIŲ SU UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS NARIAIS PALAIKYMAS IR 

PLĖTOJIMAS  

5. VEIKLŲ  SUSIJUSIŲ  SU  STUDENTŲ  INTERESAIS 

 IR  JŲ  ATSTOVAVIMU 

KOORDINAVIMAS 

 

2019 m. numatyta visas sritis vienijantis veikla, kuri yra papildomai skatinama ir remiama 

(horizontalusis prioritetas) –  veikla susijusi su absolventų įtrauktimi, kviečiant juos sugrįžti į 

savo gimtąją Alma Mater, tokiu būdu įprasminant Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 30-mečio 

šventę, kurią universitetas mini visus 2019 m. Skatinama ir remiama veikla - abipusė partnerystė, 

naudinga tiek universitetui, tiek absolventui: žinios, bendri projektai, tobulinimosi galimybės, idėjų ir 

iniciatyvų įgyvendinimas – visa tai yra tik dalis veiklų, kurias galima nuveikti bendraujant ir 

bendradarbiaujant 
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Projektų atrankai teikiami projektai turi siekti kokybiško rezultato (produkto), kuris atspindėtų 

dalyvių įgytą kompetenciją ir praktinį jos pritaikymą. Pageidautina, kad teikianti paraišką 

organizacija siektų užtikrinti šio rezultato išliekamąją vertę ir vykdytos veiklos tęstinumą.  

  

Projektų atrankai teikiamuose projektuose renginių organizavimas (sporto varžybos, kultūros ir 

meno renginiai, akademinių ir profesinių žinių bei patirties įgijimui skirti renginiai) gali būti 

naudojamas kaip priemonė konkurso grupėse formuluojamiems tikslams pasiekti, tačiau negali būti 

pagrindiniu projekto tikslu, uždaviniu ir rezultatu.   

  

  

  

  

  

I. SOCIALIAI ATSAKINGO UNIVERSITETO KŪRIMAS  

  

Socialiai atsakingo universiteto kūrimas – tai tokia veiklos kryptis, kuria studentai sugalvoja ir 

įgyvendina veiklas, kuriomis siekia kurti ir vystyti VDU, kaip socialiai atsakingo universiteto 

modelį.   

  

Į šią veiklos kryptį teikiamų projektų teminiai prioritetai:  

1) VDU, kaip „Neįgaliesiems draugiško universiteto“ statuso puoselėjimas. Tai švietėjiška, 

pažintinė veikla, informacinės akcijos ir kt. užsiėmimai, kurie skatina specialiųjų poreikių 

turinčius studentus aktyviai dalyvauti universiteto gyvenime. Pasinaudojant šiuo teminiu 

prioritetu, gali būti vykdoma ir specialių poreikių turinčių asmenų integraciją į universiteto 

veiklą, mažinama jų socialinė atskirtis, skleidžiama žinia apie negalę, jos formas.   

2) „VDU. Mąstyk žaliai“ idėjos realizavimas - teminis prioritetas skirtas skatinti universiteto 

bendruomenę tausoti gamtos bei energetinius išteklius, prisidėti prie aplinkos bei gamtos 

išsaugojimo tiek universiteto viduje, tiek jį supančioje aplinkoje.  

3) Sveikos gyvensenos propagavimas. Universiteto bendruomenės narių tarpe šia veikla turi būti 

siekiama skatinti sveikos gyvensenos būdą, užsiimti alkoholio, narkotinių ir (ar) kitų 

psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija, užsiimti švietėjiška veikla, organizuoti 

konkrečius užsiėmimus, kurie padėtų suprasti, pajusti ir suvokti sveikos gyvensenos teikiamą 

naudą. 4) Studentų verslumo skatinimas. Šis teminis prioritetas yra skirtas studentų verslumo 

projektų realizavimui ar jų vystymui, todėl pasinaudojant šio prioritetu, turi būti skatinamas 

studentų noras, polinkis domėtis ar pradėti nuosavą verslą. Prioriteto dėka gali būti sudaromos 

palankios sąlygos verslo kūrimui, plėtojimui, naujų darbo vietų steigimui, studentų ir 

universiteto bendradarbiavimo skatinimui, panaudojant studentų, kaip verslo idėjos autorių ir 

universiteto, kaip mokslo ir studijų erdvės, bendros veiklos potencialą.  

5) Studentų asmeninės karjeros planavimas. Pasinaudodami šiuo prioritetu, studentai 

studentams turėtų padėti, sudaryti sąlygas, jų asmeninės karjeros planavimui ir šio plano 

įgyvendinimui. Praktinė veikla karjeros, įsidarbinamumo srityje yra svarbiausias šio prioriteto 

akcentas, kuris turėtų atsiliepti tiek kiekybiniuose, tiek kokybiniuose jo rezultatuose.  
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6) Studentų lyderystės skatinimas. Norint, kad universitete už jo ribų ar pabaigus universitetą 

formuotųsi aktyvūs ir veiklūs visuomenės lyderiai, reikia jiems suteikti žinių, kompetencijos ir 

papildomos motyvacijos tai daryti, todėl šis teminis prioritetas yra orientuotas į tokių lyderių 

atsiradimą, jų ugdymą ir veiklos skatinimą.  

7) Studentų savanoriškos veiklos plėtojimas. Studentų savanoriškos, visuomeninės veiklos 

universitete organizavimas, koordinavimas, ir vykdymas, veiklos efektyvumo vertinimas ir 

veiklos kokybės gerinimas, savanorių socialinės kompetencijos didinimas, kvalifikacijos 

kėlimas, įgūdžių gausinimas, studentų, ypač turinčių mažiau galimybių, įtraukimas į veiklą – šio 

teminio prioriteto svarbiausi veiklos akcentai.  

8) Pilietinių iniciatyvų vystymas. Šis teminis prioritetas apima įvairias akcijas, kuriomis siekiama 

atkreipti universiteto bendruomenės dėmesį į esamas problemas, pasiūlyti jų sprendimus ar 

inicijuoti pokyčius. Tai veiklos, kurios turi parodyti studentų pilietiškumą sprendžiant aktualius, 

su universitetu ir jo aplinka susijusius reikalus.  

  

  

Specialieji reikalavimai keliami šios veiklos krypties projektams:  

1) Idėjos naujumas / projekto novatoriškumas. Projektas turėtų pateikti naują požiūrį į esamą 

problemą ir jos sprendimą.  

2) Į projekto veiklas turi būti įtraukiami mažiau galimybių turintys asmenys (pvz.: neįgalieji, 

našlaičiai, asmenys užaugę globos namuose, esantys iš daugiavaikių šeimų, atvykę iš užsienio 

šalių ar kiti socialine / ekonomine prasme turintis mažiau galimybių veikti asmenys).  

3) Mokymasis iš patirties. Projektai turi suteikti studentams mokymosi iš patirties galimybę, 

projekto idėja galėtų tapti geru pavyzdžiu kitiems jų kolegoms. Skatinamas bendradarbiavimas 

tarp skirtingų studentų, jų grupių sprendžiant aktualias problemas.   

4) Vytauto Didžiojo universiteto vardo puoselėjimas. Projektai turi prisidėti prie Vytauto 

Didžiojo universiteto kaip aktyvaus ir socialiai atsakingo universiteto įvaizdžio kūrimo, suteiktų 

galimybę studentams pasijusti universiteto bendruomenės nariais organizuojant ir įgyvendinant 

šventes, renginius, viešas akcijas susijusias su socialine veikla.  

  

II. TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS  

  

Tarptautiškumo skatinimas – šioje veiklos kryptyje veiklas sugalvoja ir įgyvendina patys 

studentai norėdami realizuoti Kauno visuomenės ir universiteto bendruomenės sanglaudą per 

tarptautiškumo dimensiją.  

  

Į šią veiklos kryptį teikiamų projektų teminiai prioritetai:  

1) Tarpkultūriškumo sklaida. Tai edukacinės, švietėjiškos srities veikla susijusi su kitų kultūrų 

pažinimu ir supratimu. Šioje veikloje turi būti svarbus kitataučių įtraukimas su tikslu 

supažindinti studentus su svetima kultūra, skirtingu mentalitetu ir tokiu būdu skatinti 

supratingumą užseniečių atžvilgiu.    
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2) Daugiakalbystės plėtojimas. Multilinguanizmas – viena svarbiausių ir reikšmingiausių veiklų, 

kuri turėtų atsispindėti šiame teminiame prioritete. Norint ją realizuoti, turi būti skatinama 

studentus pažinti, mokintis, mokėti, žinoti bei vartoti įvairias užsienio kalbas.  

3) Užsienio studentų socialinės atskirties mažinimas. Tai tokia veikla šiame teminiame 

prioritete, kuria siekiama sudaryti vienodas sąlygas studentams atvykusiems pagal įvairias 

studijų mainų programas arba pilnoms studijoms į universitetą, nepaisant jų įgalumo, rasės, 

pažiūrų, politinių, religinių įsitikinimų ir kt. skirtingumo integruotis į universiteto bendruomenę, 

jos veiklas. Pasinaudojant veikla, šiame teminime prioritete, turėtų būti ugdoma tolerancija ir 

supratingumas tarp lietuvių ir užsienio studentų.  

4) VDU vardo garsinimas ir universiteto atstovavimas užsienyje. Šia teminio prioriteto veikla 

siekiama stiprinti VDU įvaizdį ir žinomumą bei skatinti universiteto atstovavimą užsienyje.  

5) Tarptautinis studentų bendradarbiavimas. Šiuo teminiu prioritetu yra remiamos įvairios 

veiklos, kuriomis siekiama skatinti VDU studentų tarptautinį bendradarbiavimą, tarpkultūrinę 

komunikaciją su užsienio universitetų studentais.  

  

Specialieji reikalavimai keliami šios veiklos krypties projektams:  

1) Idėjos naujumas / projekto novatoriškumas. Projektas turėtų pateikti naują požiūrį į vietos 

bendruomenę, jos gyvenimą ar problemų sprendimą.  

2) Mokymasis iš patirties. Projektai turi suteikti studentams mokymosi iš patirties galimybę, 

projekto idėja galėtų tapti geru pavyzdžiu kitiems jų kolegoms. Skatinamas bendradarbiavimas 

tarp skirtingų studentų, jų grupių sprendžiant aktualias problemas.   

3) Vytauto Didžiojo universiteto vardo puoselėjimas. Projektai turi prisidėti prie Vytauto  

Didžiojo universiteto kaip aktyvaus ir socialiai atsakingo universiteto įvaizdžio kūrimo, suteiktų 

galimybę studentams pasijusti universiteto bendruomenės nariais organizuojant ir įgyvendinant 

šventes, renginius, viešas akcijas susijusias su socialine veikla.  

  

III. VEIKLŲ SUSIJUSIŲ SU MOKSLU, MENU IR STUDIJOMIS 

INICIJAVIMAS  

  

Veiklų susijusių su mokslu ir studijomis inicijavimas – tai veiklos kryptis, kuria yra skatinama 

studentus domėtis, organizuoti ir vykdyti veiklas susijusias su mokslo ir meno populiarinimu, jo 

sklaida, dalinimusi profesiniais pasiekimais bei studijomis, jų pristatymu, kokybės gerinimu, kurias 

sugalvoja, įgyvendina ir įvertina patys studentai.  

  

Į šią veiklos kryptį teikiamų projektų teminiai prioritetai:  

1) Universitete įgyvendinamo Artes liberalles principo palaikymas ir plėtojimas. Artes 

liberales arba laisvųjų menų principo įgyvendinimas yra vienas kertinių universitetą išskiriančių 

bruožų, todėl veiklos susijusios su šio principu, jo sklaida, įgyvendinimu ir tobulinimu 

universitete – šio teminio veiklos prioriteto pamatas.  

2) Akademinio sąžiningumo puoselėjimas. Šiame teminiame prioritete yra skatinami realizuoti 

visi galimi būdai siekiant universitete įtvirtinti akademinį sąžiningumą, o tuo pačiu užtikrinti 
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visiems vienodą studijavimo, studijų vertinimo aplinką bei studijų kokybę – visa tai yra šio 

teminio prioriteto objektas plačiąja prasme.  

3) Studentų informavimas, konsultavimas. Teminio prioriteto veiklos yra skirtos tam, kad 

studentai susipažintų ir žinotų savo teises, pareigas bei atsakomybes universitete, suprastų 

akademinio ir socialinio proceso vingrybes, padėtų, pagelbėtų vieni kitiems.  

4) Studentų gyvenimo, mokymo(si) ir studijų sąlygų gerinimas. Šiame teminiame prioritete 

dėmesys turėtų būti sukoncentruotas į esamos situacijos analizę, gerųjų patirčių paiešką, 

tyrimus, apklausas, konsultacijas, kurių pagrindu gali būti priimami sprendimai, 

rekomendacijos, kuriomis yra siūloma, kaip spręsti vienokias ar kitokias esamas mokymo(si) ir 

studijų sąlygų problemas.   

5) Studentų mokslinės, meninės bei mokslą ir meną populiarinančių, garsinančių veiklų 

sklaida. Profesiniai ir tarpdisciplininiai, moksliniai ar meniniai, ar šiais veiklos rūšis 

populiarinantys, jas garsinantys renginiai, tokie kaip paskaitos, seminarai, diskusijos, 

susitikimai, pasirodymai, parodos, performensai ir kt. veikla, kuria siekiama supažindinti su 

universiteto mokslo ir meno pasiekimais, juos aptarti, tai yra ta veikla, kuri šiuo teminiu 

prioritetu yra skatinama.  

6) Studentų kultūrinės, meninės, pažintinės ir kt. formos raiškos sklaida. Studentai, kurie turi 

intencijų supažindinti universiteto bendruomenę, Kauno visuomenę su savo kultūrinės, meninės, 

pažintinės ir kt. formos išraiškomis bei tuo pačiu realizuoti savo idėjas ir svajones – šio veiklos 

teminis prioritetas.  

  

  

  

Specialieji reikalavimai keliami šios veiklos krypties projektams:  

1) Idėjos naujumas / projekto novatoriškumas. Projektas turėtų pateikti naują požiūrį į vietos 

bendruomenę, jos gyvenimą ar problemų sprendimą.  

2) Mokymasis iš patirties. Projektai turi suteikti studentams mokymosi iš patirties galimybę, 

projekto idėja galėtų tapti geru pavyzdžiu kitiems jų kolegoms. Skatinamas bendradarbiavimas 

tarp skirtingų studentų, jų grupių sprendžiant aktualias problemas.   

  

IV. SANTYKIŲ SU UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS NARIAIS 

PALAIKYMAS IR PLĖTOJIMAS  

  

Santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymas ir plėtojimas – tai veiklos kryptis, 

kuria sugalvoja, įgyvendina ir įvertina studentai, siekdami palaikyti ir plėtoti tarpusavio santykius, 

ryšius su būsimais studentais, dėstytojais, universiteto administracija ir absolventais.  

  

Į šią veiklos kryptį teikiamų projektų teminiai prioritetai:  



  6  

1) Moksleivių supažindinimas su universitetu, jo teikiamomis galimybėmis. Moksleiviai – 

būsimi potencialūs universiteto bendruomenės nariai, todėl įvairios iniciatyvos susijusios su 

universitetu, jo reprezentacija skirta jiems yra sveikintinos šiame teminiame prioritete.  

2) Studentijos ir likusios akademinės bendruomenės sanglaudos plėtotė. Konstruktyvus 

bendradarbiavimas su universiteto institucijomis, administraciniais padaliniais, dėstytojais, kuris 

yra vykdomas universiteto puoselėjamos vertybės – kolegiališkumo – pagrindu yra tai, kuo 

universitetas gali didžiuotis nuo pat universiteto atkūrimo pradžios, todėl pastangos šią vertybę 

išlaikyti ir plėtoti iš studentijos pusės yra itin aktualios ir laukiamos šiame teminiame prioritete. 

3) Organizacinės kultūros ir studentiškų tradicijų puoselėjimas. Renginių skirtų studentų 

užimtumui plėtoti vykdymas, įgyvendinant organizacijos įstatuose, nuostatuose keliamus tikslus 

ir uždavinius, tai itin reikšminga užsiėmimas, kuris studentams turi padėti sukurti ir išlaikyti 

tokias veiklas, kuriomis universiteto studentai reprezentuoja save ir savo Almą mater 

visuomenei.   

4) VDU ALUMNI integracijos į universitetą santykyje su studentais vystymas. Universiteto 

absolventai – universiteto bendruomenės nariai su kuriais tamprus bendradarbiavimas gali 

atnešti ne tik didesnės pridėtinės vertės universitetui, bet ir patiems studentams, todėl veiklos 

šioje teminėje srityje, kviečiant juos sugrįžti ar kaip kitaip integruotis į gimtąją Alma mater – 

svarbiausios.  

  

Specialieji reikalavimai keliami šios veiklos krypties projektams:  

1) Idėjos naujumas / projekto novatoriškumas. Projektas turėtų pateikti naują požiūrį į vietos 

bendruomenę, jos gyvenimą ar problemų sprendimą.  

2) Mokymasis iš patirties. Projektai turi suteikti studentams mokymosi iš patirties galimybę, 

projekto idėja galėtų tapti geru pavyzdžiu kitiems jų kolegoms. Skatinamas bendradarbiavimas 

tarp skirtingų studentų, jų grupių sprendžiant aktualias problemas.   

3) Vytauto Didžiojo universiteto vardo puoselėjimas. Projektai turi prisidėti prie Vytauto 

Didžiojo universiteto kaip aktyvaus ir socialiai atsakingo universiteto įvaizdžio kūrimo, suteiktų 

galimybę studentams pasijusti universiteto bendruomenės nariais organizuojant ir įgyvendinant 

šventes, renginius, viešas akcijas susijusias su socialine veikla.  

  

 V.  VEIKLŲ SUSIJUSIŲ SU STUDENTŲ INTERESAIS IR JŲ ATSTOVAVIMU  

KOORDINAVIMAS  

  

Veiklų, susijusių su studentų interesais ir jų atstovavimu koordinavimas - tai veiklos kryptis, 

kuria yra skatinama studentus organizuoti, vykdyti veiklas, užtikrinančias visapusišką studentų 

interesų identifikavimą, atstovavimą Universitete ir (ar) už jo ribų.  

  

Į šią veiklos kryptį teikiamų projektų teminiai prioritetai:  

1) Studentų atstovavimo kultūros plėtojimas. Aktyvus studentų dalyvavimas, įtraukiantis 

pačius studentus yra neatsiejama aukštojo mokslo sistemos dalis, todėl šiame teminiame 
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prioritete skatinamos veiklos, kuriomis formuojamas ir įgyvendinimas studentų 

atstovavimas Universitete ir (ar) už jo ribų.  

2) Studentų poreikiais grįsto studijų proceso organizavimo vystymas. Socialinių, 

akademinių, kultūrinių ir kitų studentams aktualių klausimų identifikavimas ir sprendimas 

įvairiais lygmenimis yra strategiškai svarbus Universiteto tikslas, todėl ilgalaikės veiklos, 

nukreiptos į studijų kokybės ir studentų gerovės kūrimą yra itin aktualios šiame prioritete.   

3) Bendradarbiavimo su organizacijomis, institucijomis, veikiančiomis regioniniame ir 

nacionaliniame lygmenyse, plėtojimas su studentų interesais ir atstovavimu susijusiose 

srityse. Partnerystė su kitomis nevyriausybinėmis, privačiomis organizacijomis ar viešojo 

sektoriaus institucijomis turi prisidėti prie naujų žinių, gerosios patirties ir pilietinio 

aktyvumo skatinimo VDU bendruomenės tarpe, todėl tokios veiklos turėtų padėti stiprinti 

studentų vaidmenį visuomenėje.  

4) Studentiško judėjimo idėjų puoselėjimas. Studentiško judėjimo vertybių skleidimas,  

veiklų, skatinančių studentus būti aktyviais, atsakingais piliečiais organizavimas.  

5) Su studentais ir jų interesais, susijusios teisinės bazės inicijavimas, rengimas bei 

monitoringas. Studentų pozicijos formavimas, tikslingų siūlymų, rezultatų teikimas 

studentų atstovavimo ir kitais klausimais, siekiant, kad Universiteto studentų vaidmuo 

užtikrintų didesnę Universiteto sėkmę bei pripažinimą.   

  

Specialieji reikalavimai keliami šios veiklos krypties projektams:  

1) Idėjos naujumas / projekto novatoriškumas. Projektas turėtų pateikti naują požiūrį į 

esamą problemą ir jos sprendimą.  

2) Mokymasis iš patirties. Projektai turi suteikti studentams mokymosi iš patirties galimybę, 

projekto idėja galėtų tapti geru pavyzdžiu kitiems jų kolegoms. Skatinamas 

bendradarbiavimas tarp skirtingų studentų, jų grupių sprendžiant aktualias problemas.   

  

  


