VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYB

VGTU SA VALDYBOS POS DŽIO
PROTOKOLAS
2017 – 04 – 24
Nr.S 2017/04/24
Vilnius
Posėdžio pirmininkė: Matas Povilauskas
Posėdžio sekretorė: Viktorija Vasiljeva

Dalyvių sąrašas: Priedas nr.1

APTARTA: 99% SARK
NUTARTA:


Konferencija praėjo gerai, atvažiavo visos aukštosios mokyklos (išskyrus KTU SA)



Konferencijoje dalyvavo labai mažai SA narių.



Pavadinimas nepritraukė dalyvių.

APTARTA: VGTU SA CB pasikeitimai
NUTARTA:


Iš VGTU SA CB Akademinių reikalų komiteto vadovės pareigų išeina – Radvilė
Kaminskytė, jos pareigas laikinai eis Dominykas Tvaska.



Iš VGTU SA CB Rinkodaros komiteto vadovo pareigų išeina – Artūr Sadovskij,
pareigas laikinai eis Lukas Makšimas.



Iš VGTU SA CB Žmogiškųjų išteklių komiteto vadovės pareigų išeina – Ieva Viržintaitė.



Naujasis VGTU SA CB IT specialistas – Egdrar Žardin.

APTARTA: VGTU SA Veiklos ir kokybės tyrimo rezultatai

jo

NUTARTA: Pridėtos skaidrės.

APTARTA: Taikos glėbys
NUTARTA: Iki penktadienio vakaro (04.28 – 18 val.) atsiųsti renginiui – Taikos glėbys, kuris
vyks birželio 1 d., konceptą, kokiomis veiklomis pristatysit savo fakultetą.

APTARTA: Elektroninis sutarčių pasirašymas
NUTARTA:


Nuo šių metų studentai stojantys
elektroniniu būdu.

universitetą turės galimybę pasirašyti sutartis ir



Reikia apgalvoti idėjas, kaip tuos studentus, kurie pasirašo el. Būdu pritraukti ir patikrinti ar
jis vertas važiuoti fuksų stovyklą.

APTARTA: VGTU SA gimtadienis
NUTARTA: Gegužės 26 dieną, VGTU SA name. Detalesnė informacija vėliau.

APTARTA: Džemperiai
NUTARTA:


Deadline – gegužės 23 diena.



Valdyba bus informuota dėl tikslios kainos su vardu ir be jo.



Vardas gali būti ir toks, kokiu SA narius kreipiasi kursiokai, grupiokai.



Kaina – 26 eu.



Nuo 2018 metų džemperius galės turėti tik akredituoti nariai.

APTARTA: Malta
NUTARTA:


Gegužės 1-7 dienomis vyks Europos Studentų Sąjungos posėdis Maltoje.



posėd važiuoja VGTU SA prezidentas – Matas Povilauskas, VDU SA prezidentė – Greta
Šmaižytė ir LSS prezidentas – Mažvydas Savickas.



Balandžio 30 – Gegužės 7 dienomis vietoj prezidento Mato Povilausko atsakinga bus
viceprezidentė Gailė Žebrytė.

APTARTA: 2 %
NUTARTA: Idėjos –


kameros aikštelėse;



FMF laisvalaikio zona,



krepšinio aikštelė,



bendrabučių aikštelė,



padidinti dviračių saugyklas,



lauko laisvalaikio zona,



Prie coffe hillo pastatyti stalą ir kelias mikrobangų krosneles.
Nutarta – Sutvarkyti New York aikšteles.

APTARTA: Bankai
NUTARTA: Nutarti datą, kurios metu VGTU SA pirmininkai važiuos bankus pabaigti susitvarkyti
banko korteles.

APTARTA: LSS Tarybos posėdis
NUTARTA: Išrinktas naujas LSS Valdybos narys, buvęs MRU SA prezidentas Lukas Borusevičius.
APTARTA: Strategija
NUTARTA:
Vizija - Patikima, lojali ir kryptingai veikianti akademinė VGTU bendruomenė.

Misija - Stiprindami ryš su VGTU akademine bendruomene, kuriame augančią ir ištikimą
studentišką jėgą, orientuotą kokybišką aukštąj mokslą.
Vertyb s –
•

Atvirumas Vykdome skaidrią ir viešą veiklą, esame atviri siūlymams, kritikai ir
pastaboms.

•

Bendruomeniškumas Perduodame patirt iš kartos
tradicijas.

•

Iniciatyvumas Iškeliame ir kokybiškai gyvendiname naujas idėjas.

•

Patikimumas Sąžiningai ir atsakingai vykdome savo sipareigojimus.

•

Tobul jimas

kartą, kuriame ir puoselėjame jos

vertindami išorinę ir vidinę aplinką, nuolatos mokomės ir mokome kitus.

Strateginiai tikslai –
1. Stiprinti ryš tarp VGTU akademinės bendruomenės;
2. Kurti augant ir ištikimą studentišką judėjimą;
3. Garantuoti veiklą orientuotą kokybišką aukštąj mokslą.

APTARTA: VGTU SA Valdybos išvažiuojamasis posėdis
NUTARTA: Iš VGTU SA F dalyvauja pirmininkas, vicepirmininkas, SARK koordinatorius.
Važiuojame su VGTU autobusiuku.

APTARTA: VGTU SA AF Ardi
NUTARTA: Balandžio 27 d.
VGTU SA AF prašo paskolinti iš VGTU SA CB 200 eu., kuriuos po renginio perves VGTU SA
CB sąskaitą.
Balsavimas ar paskolinti 200 eu. ARDI renginiui Sutinka – 10;
Susilaiko – 2;

Nesutinka – 0.
ARDI renginiui bus paskolinta 200 eu.
Balsavimas ar ARDI renginiui skirti 242 eu.
Sutinka – 11;
Susilaiko – 1.
Nesutinka – 0.
ARDI renginiui skirta 242 eu.

APTARTA – VGTU SA renginiai
NUTARTA –


Studentų atstovybė organizuoja per daug panašių renginių, taip studentų nebepritraukiame,
perpildytas viešinimas.



Sukurti renginių kalendorių, kuriame vieną savaitę daryti vien fakultetinius renginius.



Kurti strategiją kai tam tikra veikla vyksta kartą per mėnes .



Sukurti strategiją, kurioje matytume kas ką organizuoja.



Nuo 2017 m. Rugsėjo vyks nauja renginių strategija.

APTARTA: VGTU SA MF idėja – geriausios stovyklos rinkimai
NUTARTA: Surenkti geriausios stovyklos rinkimus.
Jau pasibaigus stovykloms, tos pačios komandos surengia humoro vaidinimus, taip bus išrinkta
geriausia stovykla.
Fuksų stovykloje gauni temą, kurią turi atlikti po stovyklos, humoro pasirodymus pamatytume per
Gedimino dienas. Kuratorių darbas būtų užmotyvuoti studentus atlikti užduotis.
Pagrindinė idėja - kad fuksų stovykla nesibaigtų po 3 dienų. Suformuoti bendruomenę, kuri išliktų
ilgesn laiką.
Kitos VGTU SA Valdybos posėdžio metu pristatyti sukonkretintą idėją.

APTARTA – Kiti klausimai
NUTARTA –



paskaitas, kurios vyksta kompiuterių klasėse ne visus leidžia su LSP.
Asmeniniai pirmininkų susitikimai, kurių metu bus pasidalinama patirtimi.

Posėdžio pirmininkas

Matas Povilauskas

__________________________
(parašas)

Posėdžio sekretorius

Viktorija Vasiljeva

__________________________
(parašas)

