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Dalyvių sąrašas: Priedas nr.1

APTARTA: Seniūnų inkubatorius
NUTARTA:


Lapkričio 17-19 dienomis įvyko pirmo kurso VGTU seniūnų inkubatorius.



Mokymu metu vyko nenutrūkstama simuliacija bei 3 paskaitos: VGTU SA organizacija,
komunikacija akademinėje grupėje, VGTU studijos ir studentų teisės.



Simuliacijos tikslas – kad dalyviai suprastų, kad seniūnai yra svarbiausia grandis, kurią
atstovaujame.

Pliusai –


Dalyviai išsiaiškino patys svarbiausias užduotis;



VGTU SA vicės, kurie dalyvavo įsitraukė 100%;



Dalyviai privalėjo skaityti dokumentus;



Viskas vyko pagal darbotvarkę;



Seniūnų inkubatoriaus idėja.

Minusai –


Per mažai paskaitų;



Mažas vadovų bendravimas su dalyviais;



Sumaištis simuliacijos metu;



Vicės, kurie nedalyvavo.

APTARTA: Akreditavimas
NUTARTA:


Akreditavimo data – 11.27 ir 11.30 dienomis 18 val.; Valdybos nariai turės ateiti ir stebėti
vykstantį akreditavimą.



Tie fakultetai, kurie neatsiuntė sąrašų, atsiųsti iki 11.20 24 val.



Tie, kurie negalės dalyvauti dėl rimtos priežasties, turės galimybę laikyti testą kitą dieną.



VGTU SA Valdyba akreditavimą laikys 12.04 dieną Valdybos posėdžio metu.



VGTU SA Centrinis biuras laikus 12.04 dieną.



Turėti nešiojamus kompiuterius.



Akreditavimas vyks moodle sistemoje.

APTARTA: Konferencija – „Tai ko nepagooglinsi“
NUTARTA: Konferencijoje gali dalyvauti visi norintys, taip pat ir sulauksime administracijos
narių.
Darbotvarkė –
10:00 – 10:30 val. dalyvių registracija;
10:30 – 10:40 val. konferencijos atidarymas;
10:40 – 12:25 val. pirma tema - „Studentų savivaldos narių kompetencijos kėlimas“; (Justina
Štrimaitytė)
12:25 – 12:35 val. pertrauka;
12:35 – 14:20 val. antra tema - „Vertinimo kultūra universitetuose“; (Viktorija Žilinskaitė)
14:20 – 15:10 val. pietūs;
15:10 – 16:55 val. trečia tema - „Studentų savivaldos valdymo struktūra“; ( Lukas Borusevičius)
16:55 – 17:05 val. pertrauka;

17:05 – 18:50 val. ketvirta tema - „Studentų atstovavimas“; (Paulius Baltokas)
18:50 – 19:00 val. konferencijos uždarymas.

APTARTA: Grand Christmas
NUTARTA:


Pagrindinis organizatorius Lukas Makšimas.



Data - Gruodžio 14 d.



Apgalvoti nominacijų temas. Jos turi būti nejuoko forma, o už darbus. 11.27 dieną į VGTU
SA Valdybos grupę bus paskelbtas įrašas po kuriuo VGTU SA Valdybos nariai surašys
temas ir balsų dauguma jos bus išrinktos. Po to kiekvienai nominacijai reikės apgalvoti
nominantus.

APTARTA: LSS Kalėdos
NUTARTA: Gruodžio 9 dieną Vilniuje. Jei yra norinčių dalyvauti šiame vakare, pranešti Matui
Povilauskui iki 11.23 d. Dalyvauti gali visi, išskyrus pirmo kurso nariai.

APTARTA: VGTU Senatas
NUTARTA: Apie anglų kalbos dėstytojos Tatjanos Rusko dėstymo kokybę padaryti apklausą
VGTU SA MF, VGTU SA AF ir VGTU SA KIF.
Atsakymus Gailei Žebrytei išsiųsti iki lapkričio 27 dienos.

APTARTA: Rektoratas
NUTARTA: Temos Studijų programų turinio pertvarkymo skaitmenizavimo požiūriu rezultatai.
Aptarti su SPK studentais ar jie dalyvavo šio klausimo susirinkimuose, jei dalyvavo, kas buvo
aptarta. Atsiųsti atsakymus iki 11.21 dienos 24 val. Matui Povilauskui.
Studijų užsienio kalba artimiausi tikslai ir uždaviniai.


TIF – per semestrą 1 paskaita anglų kalba (3kursas);



AF – labai nekompetentingi dėstytojai/ studijų kokybė labai prasta;



SF – ta pati studijų programa, bet skiriasi studijų vertinimas ir užimtumas.

APTARTA: VGTU SA SF „Statyba valdo“
NUTARTA:


Tikslai – VGTU SF supažindinti su jų specialybę;



Gruodžio 6d. eskursija po Lietuvos tiltus; po projektavimo įmones.



Gruodžio 7 d. II paskaitos;



Nevėluoti su autobuso prašymu.



Viešinimas facebook socialiniuose tinkluose bei per el. Paštus.

APTARTA: Susitikimai su senato nariais
NUTARTA: Iškeltas klausimas daryti susitikimus su Senato nariais studentais, prieš posėdžius,
apatrti einamus klausimus.

APTARTA: Daktorantų praktikos
NUTARTA: Iškeltas klausimas - ar yra privalomas daktorantų praktikos?
VGTU SA pozicija yra privaloma.

APTARTA: VGTU ambasadoriai
NUTARTA: Atrinkti nekompetentingi nariai, ne kiekvienas studentas gali pristatyti bet kurią
VGTU specialybę. Pirmakursiai neturėtų pristatinėti VGTU specialybių.

APTARTA: VGTU SA ALUMNI
NUTARTA: VGTU SA F visuotinio susirinkimo metu aptarti klausimą - VGTU SA ir VGTU SA
ALUMNI susitikimas, jo forma.
Posėdžio pirmininkas

Gailė Žebrytė

__________________________
(parašas)

Posėdžio sekretorius

Viktorija Vasiljeva

__________________________
(parašas)

