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Rezoliucija 
 

 

Aukštasis mokslas – visuotinai pripažįstamas kelias į asmeninę ir socialinę sėkmę. Mes už 
apgalvotą ir ryžtingą šalies aukštojo mokslo reformą kaip būdą įveikti šioje srityje susidariusią ir vis 
gilėjančią krizę. Daromi pertvarkymai turi būti pristatyti plačiajai visuomenei ir paaiškintos galimos 
grėsmės. Nepaisant atliktų studijų, parengtų rekomendacijų (užsakovė ŠMM), kaip vykdyti aukštojo 
mokslo reformą, šiuo metu siūlomas ir Seime stumiamas mokslo ir studijų įstatymas, mūsų 
nuomone, nesprendžia esminių reformos tikslų ir sudaro prielaidas visai sugriauti aukštojo mokslo 
sistema, visiškai neatitinka nei visuomenės, nei šalies lūkesčių bei reikmių. Lietuva neturi nei 
naftos, nei kitų iškasenų, vienintelis jos turtas – išsilavinę ir darbštūs žmonės.  

 Įvykus konferencijai (dalyvavo 85 darbuotojai), akademinė visuomenė įvardino tokius 
didžiausius įstatymo trūkumus: 

1. Kai kurios įstatymo nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 
Pažeidžiami teisinės valstybės reguliavimo principai – teisėtų lūkesčių ir teisinio saugumo 
garantai. Reforma tampa svarbesnė negu žmogaus teisės. 

2. Įstatymas nenumato vientisos, nuoseklios ir veiksmingos aukštojo mokslo politikos, 
santykių tarp profesinio ir universitetinio mokslo, kad  sumažėtų barjerai besimokančiųjų 
judėjimui tarp profesinio mokymo, kolegijų ir universitetų ir būtų tenkinama visuomenei 
reikalinga šių sektorių tarpusavio atitiktis. 

3. Aukštojo mokslo sistemos pertvarka nesprendžia esminių visuomenei svarbių 
problemų. Mokslo sistema yra atskirta nuo inovacijų sistemos, neduoda investicijų verslui. 
Įstatyme numatytos verslo slėnių ir kitos struktūros nėra tarpusavyje susietos, specialistų 
rengimas atsiejamas nuo darbo rinkos poreikių.  

3. Studijų finansavimas grindžiamas studijų krepšelio principu, kuris jau mokyklose 
parodė savo mažą efektyvumą kokybės požiūriu. Akademinės konkurencijos ir darbo 
rinkos poreikių sudėtingiausius klausimus siūloma spręsti minimalią patirtį ir dar labai 
mažai žinių turinčių jaunų žmonių laisvu pasirinkimu (mokinių pasirinkimu paklausių 
specialybių). 

4. Siūloma sudaryti aukštajam mokslui anarchiškas rinkos sąlygas ir tikimasi, kad 
konkurencija pati savaime sutvarkys sistemą, tačiau neįvertinamos akademinės 
konkurencijos ypatybės (pasidalijimas žinojimu, protų konkurencija). 

5. Aukštasis mokslas tampa neprieinamas didžiajai visuomenės daliai, vykdomas globalus 
socialinis eksperimentas. Ar gali visuomenė tikėtis labdaros iš bankų, ar reikės mokėti  
dabartinius 15 proc. palūkanų, tuo labiau, kad šiandien dar nežinoma, kokios jos bus po 10 
metų?  

6. Nauji mokslo ir studijų sistemos valdymo principai kuria palankias sąlygas 
piktnaudžiavimams naudojant turtą ir finansinius išteklius – korupcijai. 



VYKDOMA REVOLIUCIJA AUKŠTOJO MOKSLO sistemoje, neatsakant už mokslo, 
socialines ir kitas pasekmes. REVOLIUCIJA palies kiekvieną Lietuvos pilietį, kiekvieną šeimą, 
kiekvieną aukštojo mokslo sistemos darbuotoją.  
 
 
MES REIKALAUJAME: 
 

1. Atsisakyti aukštojo mokslo reformos koncepcijos, grindžiamos laisvosios rinkos ideologija 
ir „studijų krepšelio“ įvedimu. Prieš pradedant vykdyti siūlomą mokslo ir studijų reformą, 
atlikti jos ekonominę ir socialinę analizę,nustatant reformos pasekmes. 

3. Atsisakyti aklai ir chaotiškai vykdyti socialinį eksperimentą su Lietuvos moksleiviais, 
kiekviena lietuvio šeima, su esamais studentais ir akademine bendruomene. 

4. Nepritarti Seime svarstomam antikonstituciniam mokslo ir studijų įstatymo projektui, iš 
esmės jį taisyti, remiantis čia išdėstytais reikalavimais. MSĮ projekto nuostatos prieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalies, 41 straipsnio  3 dalies, 42 straipsnio 
1 dalies nuostatoms, kurių turinį yra atskleidęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
1994 m. birželio 27 d., 2002 m. sausio 14 d., 2002 m. vasario 5 d., 2008 m. vasario 20 d., 
2008 m. kovo 20 d. nutarimuose, 

5. Atstatydinti arba atleisti iš pareigų švietimo ir mokslo ministrą G. Steponavičių. 
 
 
 
Konferencijoje dalyvavo 85 įvairių Universitetų darbuotojai   
Konferencijos vardu. 
 
 
 
LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMAS 
 

 
 
 

 
 


