VALDYBOS PROTOKOLAS Nr.3
2008.06.02
SENATO POS DŽI SAL
Pirmininkas: Justinas Krūgelis
Sekretorius: Rugil Kupetyt
Dalyvi sąrašas pridedamas
Valdybos pos džio darbotvark :
1. 16:00 - 16:30 VGTU SA stiprinimas.
2. 16:30 - 17:00 Nauja atstovb s struktūra.
3. 17:00 – 17:15 Kurtori programa.
4. 17:15 – 17:35 D stytoj kandidatūros
5. 17:35 – 17:45 Alumni nuostatai
6. 17:45 – 18:15 Ataskaitos
7. 18:15 – 18:25 Socialinio ir žmogišk j ištekli komiteto pirminink kandidatūros
8. 18:25 – 18:50 Kiti klausimai
1, SVARSTYTA: Atstovyb s stirpinimas.
Yra organizacija „Kitas pasirinkimas“ ir daug kit iniciatyvini grupi , kurios nori reformuoti mokslą, o taip
pat nori versti student atstovybes. Reikia susiveržti diržus ir prad ti rimtai dirbti. Prioritetas turi būti
teikiamas fakultetini atstovybi darbo stiprinimui. Mūs tikslas yra atstovauti. Studentai pirmiausia savo
b das turi išsakyti seniūnui, tada seniūnai jas paskelbia seniūn konferencijoj, po kurios kreipiamasi student
atstovybę. Atstovyb bando išspręsti problemas derindama jas su universiteto administracija.
NUTARTA:
1. Daryti seniūn mokymus.
2. Seniūnus išrinkti ne rugs jo 1d, bet pra jus m nesiui, kai jau vieni kitus paž sta ir kad seniūno
pareigos būt paskirtos ne prievarta, o tikrai norinčiam juo būti studentui.
2. SVARSTYTA. Nauja atstobvyb s struktūra.
Justinas Krūgelis pristat naują atstovyb s model , kuriame aukščiausiu valdymo organu būt visuotinis
seniūn susirninkimas, būt steigta seniūn taryba, išrinktas tarybos pirmininkas. Taryba būt aukščiau už
valdybą ir prezidiumą.
NUTARTA:
1. Kiekvienas valdybos narys apmąstys tok model ir savo pasiūlymus ir pastabas per dvi savaites
pareikš prezidentui elektroniniu paštu.
3. SVARSTYTA: Kuratori programa.
Apklausta kiekvieno fakulteto pateikt kuratori anket skaičius.
NUTARTA:
1. Platinti informaciją grūpsuose.
2. Skatinti studentus nor ti tapti kuratoriais.
4.1 SVARSTYTA: docent pareigas kandidatuojanči d stytoj sąrašas.
4.1 NUTARTA: Rimtai apsvarstyti V.Jasonio kandidatūrą, nuomonę apie j pateikti raštu.
4.2 SVARSTYTA: D l profesoriaus emitento vardo.
4.2 NUTARTA: Abu kandidatai verti profesoriaus emitento vardo
4.3 SVARSTYTA: Docent pedagoginiai vardai.

4.3 NUTARTA: Apklausin ti student nuomon s apie šituos d stytojus, o surinkus informaciją, paskelbti ją
internetiniame puslapyje.
5. SVARSTYTA: Alumni nuostatai.
Svarbiausia yra tikslai ir uždaviniai, taip pat ryši tarp buvusi ir esam nari palaikymas.
5. NUTARTA: Alumni klubas teiks naudą ne tik SA nariams, bet ir pačiam universitetui. Išrinkti
žmon s, kurie surinks buvusi SA nari kontaktus ir pakvies juos Alumni klubą.
6. SVARSTYTA: Pristatytos fakultetini student atstovybi , komitet ir centrinio biuro dviej m nesi
ataskaitos.
6.NUTARTA: Ataskaitos tur t labiau atspind ti pagrindinę mūs funkciją – atstovavimą student
ineteresams. Ataskaitas patalpinti internetiniame puslapyje.
7. SVARSTYTA: Socialinio komiteto ir žmogišk j ištekli komiteto pirminink kandidatūros po
bandomojo laikotarpio.
7.1. NUTARTA: Atsisakyti žmogišk j ištekli komiteto pirminink s Julijos Šarkovos.
7.2. NUTARTA: Valdybos tvirtinimu (kvorumas – 7) už – 7 balsai, Žaną Balsait palikti socialinio
komiteto pirmininku.
8.1. SVARSTYTA: LSAS mokymai.
8.1. NUTARTA: Eiti LSAS mokymus, nes jie pravers tiek fakultetini student atstovyvi atstovams,
tiek komitet nariams
8.2. SVARSTYTA: Susirinkimo protokolai.
8.2. NUTARTA: Vis susirinkim protokolus si sti el. paštu vieš j ryši komiteto pirmininkei Laurai
Lučkauskaitei, kad ji gal t juos patalpinti tinklapyje.
8.3. SVARSTYTA: Apeliacijos.
8.3. NUTARTA: Pakabinti palaktus, kad studentai žinot apie galimybę teikti apeliacijas.
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