INFORMACIJA
APIE PILIETINIŲ, MOKSLINIŲ, KŪRYBINIŲ IR SPORTINIŲ STUDENTŲ
PROJEKTŲ INICIATYVOMS SKATINTI IR RENGINIAMS ORGANIZUOTI
KONKURSO REZULTATUS 2019 M.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019 m. kvietė teikti projektų paraiškas pilietinių,
mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų iniciatyvoms skatinti ir renginiams organizuoti.
Konkursui pateikta 40 projektų bendrai lėšų sumai – 305 568 Eur iš 14 institucijų, kurios teikė
nuo 1 iki 6 projektų: 7 universitetai, 5 kolegijos ir 4 studentų organizacijos.
Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl komisijos
sudarymo“ sudaryta vertinimo komisija įvertino projektus ir 2019 m. kovo 26 d. protokolu Nr. 1
paskirstė 170 tūkst. eurų šiems projektams įgyvendinti.
Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-414 „Dėl lėšų
skyrimo pilietiniams, moksliniams, kūrybiniams ir sportiniams studentų projektams finansuoti“ skyrė
lėšų šiems projektams finansuoti:
1. Lietuvos studentų sąjungos projektui „Akademinio sąžiningumo indeksas“;
2. Klaipėdos valstybinės kolegijos projektui „Akademinis sąžiningumas, kaip korupcijos prevencijos
prielaida: kolegijų atvejis“;
3. Klaipėdos valstybinės kolegijos projektui „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų
pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai“;
4. Vilniaus universiteto Studentų atstovybės projektui „Studentų bendrabučių administravimas
studentų akimis. Užsienio patirties analizė ir siūlymai Lietuvos aukštosioms mokykloms“;
5. Lietuvos studentų sąjungos projektui „Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis
tyrimas“;
6. Vilniaus universiteto Studentų atstovybės projektui „Studentų pasitenkinimas studijomis: ar
įmanoma ir kaip jį išmatuoti? Užsienio patirties analizė ir siūlymai Lietuvos aukštosioms
mokykloms“;
7. Vilniaus kolegijos projektui „Studentų pasitenkinimas studijomis remiantis užsienio studentų
patirtimi“;
8. Kauno kolegijos projektui „Studentų pasitenkinimas studijomis užsienio kalbų mokymo(si)
aspektu: Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų patirtis“;
9. Vilniaus dailės akademijos projektui „Jaunojo dizainerio prizas 2019“;
10. Vilniaus dailės akademijos projektui „Baltų kultūra miesto sienose“;
11. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos projektui „Tarptautinės kūrybinės dirbtuvės „Vasaros
media studija 2019“;
12. Lietuvos sporto universiteto projektui „Judėk drauge su LSU“;
13. Vilniaus Gedimino technikos universitetas „Kartų tapatybės“;
14. Vilniaus Gedimino technikos universiteto projektui „XV tarptautinis etnokultūrinis projektas
„Žiemos šviesa“;
15. Vilniaus Gedimino technikos universiteto projektui „Paroda-dirbtuvės „Jaunieji kūrėjai 2019“;
16. Vilniaus Gedimino technikos universiteto projektui „Vilniaus m. studentų sporto festivalis“;
17. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybės projektui „Tarptautinio socialinio
verslo situacijų konkursas „Creative Shock“;
18. Vilniaus universiteto projektui „Kūrybinė edukacinė akcija „VIVAT ACADEMIA“;
19. Vilniaus universiteto projektui „Klasika visiems 2019 – O. Gjeilo. „Saulėtekio mišios“;
20. Lietuvos studentų sąjungos projektui „Mokymų ciklas ,,Startuok. Veik. Vadovauk.“;
21. Vilniaus kolegijos projektui „Kūrybiškumas nemiega Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas
sprendžiant realias verslo problemas“;
22. Vilniaus universiteto projektui „Meno ir mokslo laboratorija „Gyvieji vargonai“;
23. Utenos kolegijos projektui „Tradicinės vertybės ir kūrybiškumas technologijų pažangos paletėje“;
24. Socialinių mokslų kolegijos projektui „Jaunimo mokslinė konferencija „Mano sėkmingas
tarpdisciplininis projektas“;

25. Vilniaus universiteto studentų atstovybės projektui „Akademinės etikos paradigmos idėjų plėtra
ir taikymas studentiškose veiklose“;
26. Lietuvos studentų sąjungos projektui „Asamblėja 2019“;
27. Lietuvos studentų sąjungos projektui „Baltijos šalių organizacijų susitikimas“;
28. Kauno technikos kolegijos projektui „Lietuvos kolegijų studentų XIX sporto žaidynių
vykdymas“;
29. Vytauto Didžiojo universiteto projektui „X studentų liaudiškos muzikos festivalis
„Linksminkimos“;
30. Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės projektui „Pavasario Festivalis‘19“.

