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Šiuo metu galiojančiuose Vilniaus universiteto studijų nuostatuose nėra numatyta galimybė
studentams pasiankstinti sesiją jokiais atvejais. Vertindami dabartinę situaciją ir tendencijas,
manome, jog tokia galimybė turėtų būti užtikrinta atskiroms studentų grupėms. Taip pat,
suprasdami, jog gali atsirasti studentų, norinčių pasiankstinti sesiją, neturint rimtos priežasties,
manome, jog būtų teisinga reglamentuoti atskirus atvejus, kurie suteiktų studentams teisę
pasiankstinti sesiją. Viena iš svarbiausių piktnaudžiavimo prevencijos priemonių – dokumentų,
suteikiančių šią privilegiją, pateikimas administracijai. Rimtos priežastys, leidžiančios pasiankstinti
sesiją, galėtų būti šios:
•

Dalinės studijos užsienyje. Vis didesnė studentų dalis naudojasi atsivėrusiomis
galimybėmis išvykti studijoms ar praktikai pagal mainų programas. Neretai pasitaiko atvejų,
kai iš studento yra reikalaujama atvykti į pasirinktą vietą dar nepasibaigus sesijai VU, todėl
galimybė pasiankstinti sesiją yra ypač aktuali išvykstantiems studentams

•

Darbas vasarą. Studentas, norėdamas susimokėti už mokslus ar turėti lėšų pragyvenimui,
taip pat norėdamas vasaros metu dirbti ir įgyti tam tikros darbinės patirties renkasi darbą.
Vienas iš geriausių ir pelningiausių būdų – įvairios įsidarbinimo užsienyje ir Lietuvoje
programos. Dauguma jų turi griežtus kriterijus, kuriuose numatytas darbo laikotarpis,
persidengiantis su pavasario semestro sesija. Manome, jog studentams turėtų būti leista
pasiankstinti sesiją, pateikus dokumentus, įrodančius jog studentas ruošiasi vasaros metu
dirbti.

•

Pilietinės asmenybės ugdymas. Vienas iš svarbiausių Universiteto tikslų – rengti
visapusišką, aktyvią ir pilietišką asmenybę. Savanoriška veikla, įvairios stažuotės labai
padeda įgyvendinti šį tikslą. Tokiems studentams paankstinti sesiją derėtų tik tuomet, jei jie
įrodo, kad dalyvavimas savanoriškoje veikloje ar stažuočių programoje negali būti
suderinamas su sesijos tvarkaraščiu, t.y. jog numatytos specifinės veiklos negali būti atliktos
vėliau ar laisvu nuo atsiskaitymų metu.
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-2Suprantame, jog studentas, norintis pasiankstinti sesiją, nebus išklausęs viso kurso, bet
rinkdamasis šią galimybę jis įsipareigotų likusią dalyko (modulio) dalį išnagrinėti pats ir atsiskaityti
kaip ir kita likusi kurso dalis. Šiuo metu Vilniaus universitete sesija yra paankstinama neformaliai,
susitariant su dėstytoju, tad abi pusės pažeidžia galiojančias taisykles. Esame įsitikinę, jog tokia
praktika rodo, kad atskiroms studentų grupėms turėtų būti suteikta galimybė pasiankstinti sesiją ir
raginame neatidėliojant spręsti šią problemą, įteisinant sesijos ankstinimą ir numatant tinkamus
saugiklius galimam piktnaudžiavimui.
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