
STUDENTO 
ATEITININKO KELIONĖ 
PRASIDEDA ČIA!

Pasiruošimas SAS įžodžiui ir kiti dažniausiai 
kylantys klausimai



APIE STUDENTŲ 
ATEITININKŲ SĄJUNGĄ

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA yra organizacija,
vienijanti sutdentus katalikus, kurie siekia dirbti ir
kurti Lietuvai. Visų pirma, tai katalikiška organizacija,
savo pamatu laikantį Kristų ir Bažnyčią. SAS misija
kyla iš pašaukimo skleisti ir įgyvendinti Evangeliją,
arba kitaip, „Visa atnaujinti Kristuje“. Studentas
ateitininkas gyvena sakramentinį gyvenimą, rūpinasi
savo asmenybės tobulinimu, proto ugdymu ir
tikėjimo gaivinimu. Net ir stingant tikėjimo, jis yra
apsisprendęs laikytis tokios krypties.



STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS VIENETAI

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
KORPORACIJA „GAJA“

Medikų korporacija

Siekia ugdyti visapusiškai
išsilavinusius, inteligentiškus,
katalikiškas vertybes
puoselėjančius medikus
patriotus, kurie nebūtų tik
savo srities specialistai, bet ir
aktyviai dalyvautų
visuomeninėje veikloje.

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
KORPORACIJA „IUSTITIA“

Teisininkų korporacija

Siekia jungti teisės mokslus
studijuojančius VU studentus
bei absolventus,
besivadovaujančius
ateitininkiškomis vertybėmis,
į glaudžią, vieningą
organizaciją, kuri kurtų
teisingumu ir krikščioniškomis
vertybėmis besiremiančią
Lietuvos teisinę sistemą.

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
ŠV. TOMO MORO KLUBAS

Politikos mokslų studentai

Klubas siekia telkti TSPMI
katalikų bendruomenę,
atrasti bendras veiklos formas
ir jas įprasminti per Kristų,
gyventi ateitininkiška dvasia,
dalyvauti politiniame tautos
gyvenime ir jo kūryboje,
priimti intelektualinį
gyvenimo būdą per paskaitas,
diskusijas, skaitymus
institute.

KITI SAS VIENETAI

Kitos korporacijos ir 
klubai

Per ilgą ateitininkijos
gyvavimo istoriją veikė ir kitos
korporacijos bei studentų
susivienijimai: technikų
korporacija „Grandis“, VDU
korporacija „Draugovė“,
Šiaulių studentų „Saulės“
draugovė ir kt. Studentų
ateitininkų įsitraukimas į
akademinę veiklą priklauso
nuo jų motyvacijos.

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS VIENETAI



AR VERTA TAPTI STUDENTŲ 
ATEITININKŲ SĄJUNGOS NARIU?

Studentų ateitininkų sąjungos veiklos ugdo ir
padeda nariams:

• tapti sąmoningais katalikais inteligentais,
gebančiais aktyviai dalyvauti įvairiose religinio,
akademinio, kultūrinio, visuomeninio, politinio,
socialinio gyvenimo srityse.

• atnaujinti visuomenę vadovaujantis katalikiška
pasaulėžiūra ir ateitininkų ideologija.

Jei šie klausimai tau aktualūs ir tiki, kad
bendruomenė padeda atskleisti bei ugdyti
stipriausias tavo savybes, akademinės, kultūrinės,
religinės ir socialinės studentų ateitininkų veiklos –
kaip tik tau!



KAIP TAPTI STUDENTU ATEITININKU?

Pasiruošimas studento ateitininko įžodžiui

Teisė

• Pasiruošimas SAS įžodžiui 
trunka 1 metus

• Aktyviai bendrauk su įžodžio 
globėju, kartu aptarkite 
pasiruošimo metodus ir eigą

• Pildyk SAS kandidato 
savistabos knygelę.

Pasiruošimas 
SAS įžodžiui

• Kiekvienais metais vyksta 
bent 2 SAS kandidatų kursai, 
kurių data paskelbiama iš 
anksto, dalyvauk bent 
vienuose iš jų!

SAS kandidatų 
kursai

• Įžodžio egzaminą sudaro 
egzaminas raštu (netaikoma 
davusiems MAS įžodį) ir 
egzaminas žodžiu

Įžodžio egzaminas

• Viena iš pasiruošimo dalių –
dalyvavimas SAS veiklose, 
todėl bent kartą per savo 
pasiruošimo laikotarpį 
sudalyvauk SAS akademijoje, 
įsitrauk ir į kitas SAS veiklas.

Dalyvavimas SAS 
veiklose

• Prieš egzaminą SAS Valdybai 
turėsi pateikti SAS įžodžio 
globėjo rekomendaciją

• Turėsi parašyti esė pasirinkta ir 
su SAS Valdyba suderinta tema

Pasiruošimas įžodžio 
egzaminui

• Pranešk apie norą 
kandidatuoti SAS Valdybai 
(sas.izodis@gmail.com)

• Užpildyk kandidato 
anketą, esančią SAS 
internetiniame  puslapyje

Kandidatavimo 
pradžia

• Studento ateitininko įžodis 
duodamas Mišių metu, 
kryžiaus ir studentų ateitininkų 
sąjungos vėliavos akivaizdoje

• Įžodžio Mišių metu tau bus 
įsegamas SAS ženklelis ir 
užrišama SAS juostelė

Įžodis

• SAS įžodžio globėju gali būti 
SAS ar ASS narys

• SAS įžodžio globėją gali 
pasirinkti pagal SAS Valdybos 
rekomendacijas, ar savo 
nuožiūra, gavęs SAS Valdybos 
pritarimą

SAS įžodžio globėjas

mailto:sas.izodis@gmail.com


KANDIDATAVIMO PRADŽIA

SAS nariais gali būti 18-30 m. amžiaus jaunuoliai, studijuojantys aukštesniuosius 
ar aukštuosius mokslus.

Norėdamas tapti kandidatu, asmuo turi pateikti prašymą SAS Valdybai, 
kreipdamasis el. paštu sas.izodis@gmail.com

Norėdamas tapti kandidatu, asmuo turi užpildyti SAS Valdybos pateiktą 
kandidato anketą.

Kandidatavimo pradžia laikoma, kai SAS Valdyba patvirtina gautus kandidato 
duomenis.

Kandidatavimo pradžioje turėsi susitikimą su SAS Valdybos nariu, kuriame 
aptarsite kandidatavimo eigą, bendravimą su globėju ir kitus, Tau kylančius 
klausimus.



SAS ĮŽODŽIO GLOBĖJAS

SAS įžodžio globėju gali būti SAS ar ASS narys.

Kandidatas SAS įžodžio globėją pasirenka pats, SAS Valdyba gali pateikti galimų SAS įžodžio 
globėjų sąrašą. Visais atvejais, SAS kandidato pasirinkimas turi būti suderintas su SAS Valdyba.

SAS įžodžio globėjas padeda SAS kandidatui ruoštis įžodžio egzaminui, pateikia egzamino 
komisijai žodinę ar rašytinę ataskaitą apie kandidato veiklą ir pasiruošimo procesą.

Rekomenduojama, kad SAS įžodžio globėjas būtų vyresnis, patirties ateitininkijoje turintis AF 
narys.



PASIRUOŠIMAS SAS ĮŽODŽIUI

Pasiruošimas SAS įžodžiui trunka 1 metus. SAS Valdyba turi teisę sutrumpinti šį laikotarpį iki 
pusės, ar pratęsti iki 2 metų.

Pasiruošimo eigą SAS kandidatas derina su SAS Valdyba ir įžodžio globėju. Rekomenduojama su 
globėju susitikti bent kartą per mėnesį, aptarti privalomus tekstus, kandidato viziją 
ateitininkijoje.

Pasiruošimo metu SAS kandidatas turi pildyti progreso knygelę, kurios formą pateikia SAS 
Valdyba. Ši knygelė bus pateikiama vertinimo komisijai egzamino metu, padės kandidatui 
planuoti savo pasiruošimo SAS įžodžiui eigą ir sekti progresą.

Pasiruošimo SAS įžodžiui metu kandidatas turi sudalyvauti bent 1 SAS renginyje ir savanoriauti 
bent 1 AF vienetų organizuojamame renginyje, suformuoti aiškią savo veiklos ateitininkijoje
viziją, sužinoti ir išmanyti ateitininkijos istoriją ir ideologiją, perskaityti Juozo Girniaus knygą 
„Idealas ir laikas“. 

Pasiruošimo SAS įžodžiui metu rekomenduojama sudalyvauti bent vienuose SAS kandidatų 
kursuose. Numatomos artimiausių kursų datos: 2019 m. spalio 25-27 d., 2020 m. vasario 21-23 d.



SAS ĮŽODŽIO EGZAMINAS

SAS kandidatą egzaminuoja komisija sudaryta iš 3 ar daugiau SAS ar ASS narių.

Likus ne mažiau kaip 4 dienoms iki egzamino, SAS kandidatas turi SAS Valdybai pateikti: rašytinę 
įžodžio globėjo rekomendaciją ir esė.

Esė apimtis 5-8 tūkst. ženklų (su tarpais), tema derinama su SAS Valdyba. Rašydamas esė, SAS 
kandidatas turi remtis J. Girniaus knyga „Idealas ir laikas“, atskleisti ateitininkų ideologijos 
atspindį pasirinktoje temoje.  Esė apipavidalinama pagal raštvedybos taisykles.

SAS įžodžio egzaminą sudaro: esė, egzaminas raštu (netaikoma davusiems MAS įžodį) ir 
egzaminas žodžiu.

Egzaminą raštu sudaro du klausimai. Galimos klausimų temos: ateitininkų istorija, ateitininkų 
ideologija, ateitininkų asmenybės. Nuo egzamino raštu atleidžiami kandidatai, davę MAS įžodį.

Egzaminas žodžiu vyksta laisva forma. Egzamino metu, aptariama kandidato esė, veiklos 
ateitininkijoje vizija. Egzamino tikslas – išsiaiškinti kandidato motyvaciją ir ryžtą gyventi pagal 
ateitininkijos principus.



NUMATOMOS SAS ĮŽODŽIO EGZAMINO DATOS

2019 m. lapkričio 5 d. (įžodžio šventė – Aušros Vartų savaitgalio metu, lapkričio 17 d.)

2020 m. sausio 21 d. (įžodžio šventė – Studentų ateitininkų žiemos akademijos metu, 
vasario 1 d.)

2020 m. vasario 25 d. (įžodžio šventė – šv. Kazimiero savaitgalio metu, kovo 8 d.)

2020 m. liepos 14 d. (įžodžio šventė – Ateitininkų suvažiavimo metu, rugpjūčio 1 d.)

Išskirtiniais atvejais įžodžio egzaminas, ar Mišios gali būti planuojami ir kitu metu, tai iš 
anksto turi būti derinama su SAS Valdyba



SAS ĮŽODIS

SAS įžodis duodamas kryžiaus ir studentų ateitininkų vėliavos akivaizdoje, Mišių metu.

SAS nariai įgyja pareigų, padedančių jiems ugdyti savo stiprybes ir prisidėti prie ateitininkų misijos. 
SAS narių pareigos: bent kartą studijų metais prisiimti atsakingas pareigas, prisidėti prie kuopos ar 
korporacijos gerovės, skaityti knygas iš rekomenduojamų SAS knygų sąrašo, padėti pasiruošti 
kitiems SAS kandidatams, palaikyti ryšį su savo buvusia moksleivių kuopa, laiku ir pareigingai 
mokėti AF nario mokestį ir kt.



TAPK STUDENTU 
ATEITININKU! 

PARAŠYK STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS 
VALDYBAI IR RASKIME GERIAUSIĄ BŪDĄ, KAIP 
GALIME AUGTI IR AUGINTI!

sas.izodis@gmail.com



REZERVUOKI ŠIAS DATAS SAS VEIKLOMS 2019-2020 m.m.

2019 RUGSĖJO 8 Mokslo metų pradžios piknikas, atsinaujinimo dienos (Vilnius)

2019 RUGPJŪČIO 18 SAS baidarių žygis (Vilnius)

2019 RUGSĖJO 20-22 SAS rudens akademija

2019 SPALIO 12-13 SAS rudens žygis

2019 SPALIO 25-27 SAS kandidatų kursai

2020 SAUSIO 31 –
VASARIO 2

SAS žiemos akademija

2020 VASARIO 21-23 SAS kandidatų kursai

2020 BALANDŽIO 24-26 SAS pavasario žygis

KITOS DATOS 

• Burger 1-oji (rugsėjo 2-6 d., Vilnius ir Kaunas);

• Pirmakursių vakarienės (rugsėjo 16-19 d., Vilnius ir Kaunas);

• Suopročio paskaitos (rugsėjo 30 - spalio 4 d., lapkričio 4 - 8 d., gruodžio 2 - 6 d., vasario 3-7 d., kovo 30 - balandžio 3 d., gegužės 4-8 d., Vilnius ir 
Kaunas);

• Atsinaujinimo diena (spalio 6 d., lapkričio 3 d., gruodžio 1 d., vasario 2 d., kovo 1 d., balandžio 5 d., gegužės 3 d., birželio 7 d.).



„Ateikite, nes čia gera, bet padarykite, kad būtų dar geriau“ – kun. Arvydas Žygas


