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APTARTA: Rektoratas
NUTARTA:
 vadas studijas – šiuo klausimu administracija kruopščiai dirba, tad pirmakursiai turės
kompetentingą vadą studijas.
 Rugsėjo 1-osios dieną vyks oficiali šventė prie universiteto, po jos ekskursija universiteto
fakultetuose.
 Rugsėjo 1-osios vakarinė dalis prie universiteto – piknikas, koncertas. Pirmakursių
integracija universiteto gyvenimą.
 Gedimino dienos – renginio metu bus paliktos vietos studentų workshopams.
 AGAI barakas – idėja parduoti š baraką.
APTARTA: Senatas
NUTARTA:

Senato posėdžius studentų atstovai beveik nevaikšto, todėl Senato posėdžiuose priimami
sprendimai ne studentų naudą.
 Nuo rugsėjo mėnesio šiam universiteto organui ieškosime naujų kompetentingų atstovų.
APTARTA: MOSTA
NUTARTA:
 Šiandien paskelbtoje statistikoje - sidarbinusių absolventų dalis pagal studijų krypt ir
baigtą instituciją, VGTU užima II -ą vietą.
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APTARTA: VGTU Pirmakursių stovyklos
NUTARTA:
 Kanceliarija – bendra. Iki liepos 14 dienos reikia nuspręsti kanceliarijos kiek , kur
naudositės stovykloje, kurią vėliau padalinsime bendrai.
 Stovyklos vadovai – akredituoti SA nariai, todėl po vadovų mokymų (liepos 27 d.15 val. )
vyks akreditavimas stovyklos neakredituotiems vadovams ir visiems kuratoriams.

-





Rugsėjo mėnes (3-4 savaitę) vyks VGTU SA F pusmečio ataskaitos, po kurių vyks ir SA F
prisistatymai naujiems nariams.
Rugsėjo 19 d. 18 val. – VGTU SA KIF ataskaitinė pusmečio konferencija.
Svečiai stovykloje – stovyklos soc. Vakarą neribojame fakulteto svečių skaičiaus, kurie
prisidėjo prie stovyklos organizavimo, bet svečių skaičius iš kitų fakultetų ribotas – 2 nariai.
Taip pat iš kitų fakultetų svečiai gali važiuoti jei stovyklos organizatoriai kelia kvietimą
Valdybos grupę.
Priėmimu metu vadovai negali peržengti vulgarumo ribos.

APTARTA: VGTU SA kuratoriai
NUTARTA:
 Prižiūrėti savo fakultetinių SA vices, kad vykdytų Kuratorių programos darbus.
 Kuratorių programos paskaitų lektoriai –
o 07.13 d. Dovilė Deltuvienė;
o 07.20 d. Buvęs VGTU SA Viceprezidentas Vytautas Kairys;
o 07.27 d. Dar nėra aišku.
APTARTA: Komandos valdymas
NUTARTA:
 Komandos valdymo seminaras – liepos 29 d.
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