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Nuotolinių studijų ir mokymosi iššūkiai koronaviruso (COVID-19) pandemijos laikotarpiu (studijų kokybė studentų
akimis, pakitusi socialinė aplinka, mokymosi ir gyvenimo sąlygos (bendrabučiai), praktikų organizavimas, studentų
mobilumo sąlygos, techninės galimybės, akademinis sąžiningumas ir kt.) yra itin aktuali tema, kur skirtingai paveikė
skirtingų studijų krypčių studentų socialinį ir akademinį gyvenimą. Studentų įsitraukimas į projekto metu atliekamas
veiklas, padės sėkmingiau įvertinti studijų kokybės valdymą tiek pandeminiu laikotarpiu, tiek ir po jo. Atliekamos
apklausos metu bus lyginamas studentų patirčių pokytis tarp pirmojo ir antrojo karantino.
Numatomo projekto metu bus vykdoma keletą veiklų: studentų mokymai, tyrimas, konferencija, viešinimo ir leidybos
veiklos. Šis projektas apims skirtingas, tačiau tarpusavyje labai susijusias veiklas. Tai leis plėtoti skirtingas studentų
kompetencijas, skatins skirtingų aukštųjų mokyklų studentų bendradarbiavimą akademiniu lygmeniu, taip prisidės prie
studentų pilietiškumo ir aktyvaus dalyvavimo ugdymosi. Mokymų ir atliekamo tyrimo metu studentai gilins savo
mokslinių taikomųjų tyrimų organizavimo ir atlikimo gebėjimus. Taip pat studentai dalyvaudami projekte stiprins
analitinį mąstymą, darbo komandoje įgūdžius, tyrimines kompetencijas. Įgytą tyrimų organizavimo ir atlikimo
kompetenciją studentai panaudos ne tik studijuodami, bet ir tolesnėje - profesinėje veikloje.
Atlikti tyrimą apie COVID-19 poveikį studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui ir tyrimo rezultatus pristatyti
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mokslinėje konferencijoje.
Būtų siekiama, kad tyrime dalyvautų ne mažiau nei 300 dalyvių iš trijų aukštojo mokslo institucijų. Metodologiniuose
mokymuose ir tyrimų vykdyme dalyvautų 8 MRU (įskaitant 3 doktorantus), 5 UK, 5 VIKO baigiamųjų kursų studentai,
kurie vykdys veiklas. Konferencijoje dalyvautų ne mažiau kaip 100 dalyvių (ne mažiau 90 studentų ir ne mažiau kaip 10
dėstytojų).
1. Metodologinis seminaras
2. Tyrimas
3. Konferencija
4. Leidyba
5. Viešinimas
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Metodologiniame seminare dalyvavę (ne mažiau kaip 18 studentų) ir konferencijoje dalyvavę (ne mažiau 90 studentų)
pagilins savo mokslinių taikomųjų tyrimų organizavimo ir atlikimo gebėjimus, sustiprins analitinį mąstymą, darbo
komandoje įgūdžius ir tyrimines kompetencijas. Įgytą tyrimų organizavimo ir atlikimo kompetenciją studentai panaudos
ne tik studijuodami, bet ir tolesnėje - profesinėje veikloje.
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