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1.

FSA naujienų aptarimas



Antradien

vyko VVF ataskaitin konferencija. Patvirtinta veiklos ataskaita, išrinkti nauji VVF studentų

atstovai


AIF, FMF ir AF atstovyb s lapkričio 24-26 dienomis organizuoja „Menometrą“. Tai renginių ciklas skirtas
parodyti, kad techniško universiteto studentai geba ne tik skaičiuoti ir braižyti, bet sugeba ir kurti. vairiose
VGTU erdv se bus eksponuojamos studentų darbų parodos, rengiamos kūrybin s dirbtuv s, vairios kūrybin s
akcijos. Prorektorius žada skirti 5000LT paramą šiam projektui.



Trečiadien (09-11-11) AIF ir AF atstovyb s organizavo antrąj stalo futbolo čempionato etapą. Dalyvavo apie
20 komandų. Renginys vyko „Tarantino“ klube

2.

Biuro informacija

 Rektorato naujienos: kitas rektorato pos dis (09-11-25) skirtas diskusijai su SA d l studijų kokyb s gerinimo.
Kad tai diskusijai būtų tinkamai pasiruošta siūlomas toks variantas: kitą savaitę susitinka SA nariai, kuriuos domina
šis klausimas ir išsidiskutuojama, tada su Studijų prorektoriumi bandoma paruošti konkrečius pasiūlymus.
 Kancleris ir buhalterija skundžiasi d l masiškai v luojančių SA ataskaitų už krikštynoms sunaudotas VGTU
l šas, žada principingai nebemok ti pinigų, jei ataskaitos v luos nors 1 dieną. Kad situaciją sušvelnintume, sutarta
su VGTU buhaltere, kad ji padarys mokymus SA nariams, kaip tinkamai užpildyti ataskaitas.
 Prie PiaR komiteto prisijung naujas žmogus- Giedr , kuri artimiausiu metu žada tapti PiaR koordinatore.
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vyko VJOSAS (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) rinkimai. Išrinktas naujas

pirmininkas - VUSA viceprezidentas Arminas Varanauskas.
 Gruodžio 17, ketvirtadien VGTUSA organizuoja Grand Kal dų vakar l Grand Christmas. Vakar lis vyks
GCW (Grand Casino World) per tris aukštus. Planuojama sulaukt apie 2000-3000 lankytojų. Koncertuoti žada
Mantas, Marijonas Mikutavičius. Renginys organizuojamas su kitais Vilniaus universitetais. VGTU SA kuratoriai
rengin pateks nemokamai, o VGTU SA atstovybių nariai dar papildomai bus pakviesti tik jiems skirtą V.I.P. salę,
kur jų laukia banketas.
 Lapkričio 17 d. švenčiama TSD (tarptautin studentų diena). Ta proga VGTU SA, susivienijusi su kitomis
atstovyb mis, suteikia teisę

daugumą Vilniaus muziejų, klubų, galerijų studentams patekti nemokamai. VGTU

biblioteka leis priimti knygas nemokant delspinigių.
 Praeitame Valdybos pos dyje buvo nuspręsta kiekvienoje FSA paskirti asmenis, atsakingus už šias sritis:
Marketingo, PiaR, Soc-akadem, + seniūnų koordinatorius. Jei neatsiranda asmenų, koordinuojančių šias sritis,
visos atsakomyb s perduodamos pirmininkui. Dar nemažai FSA neatsiunt savo koordinatorių kontaktų, tad
prašom paskub ti. Šio modelio gyvendinimas tur tų žymiai padidinti VGTUSA darbo efektyvumą.
 Toliau pl tojamas klausimas d l naujo CB ofiso. Žadama sikurti dabartin s Karjeros direkcijos patalpose, jei
tik rasime kur ją perkelt.
 Kitą savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio prie CR 3 auditorijos vyks akcija „Klausk“. Akcijos metu bus
pastatytas VGTUSA stendas, leidžiama muzika, bendraujama su studentais, juos kviečiant užduoti jiems rūpimus
klausimus. Laukiame FSA atstovų, kurie gali dalyvauti šioje akcijoje, kontaktų.
 Edvinas Kersnauskas dalyvauja darbo grup je teiksiančioje pasiūlymus d l VGTU poilsio bazių tolesnio
naudojimo. Pirmiausia bus apžiūr tos visos baz s, išanalizuota situacija ir tuomet teikiami siūlymai VGTU.
 Lina Jasait darbuojasi komisijoje, kuri formuoja naują VGTU statutą. Iki pirmadienio (16 d.) turime pateikti
siūlymus d l statuto dalies „Studentų atstovyb “.
 Trečiadien (18 d.) vyks VGTU ir Danijos ambasados organizuojama konferencija apie klimato kaitą. Dalyvaus
12 šalių ambasadoriai, kviečiami ir visi studentai. Daugiau informacijos - skelbimų lentose ir VGTUSA.LT
 Studentai skundžiasi, kad CR po 19h n ra kur pavalgyti. Nutarta išsiaiškinti galimybes statyti sumuštinių
aparatus.
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