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Pasikeitimai Centriniame Biure, iš SARK pasitraukia Radvilė Kaminskytė, HR išeina
Ieva Viržintaitė, nebėra Rinkodaros vadovo Artūro Sadovskio, tad nebėra rinkodaros,
laikinas CB rinkodaros atstovas – Lukas Makšimas (iki oficialaus konkurso).



CB ieško IT specialisto. Siūlyti kandidatus, šiuo metu yra vienas kandidatas.



Komentarai apie SA apklausas. Bendras balas 7,1/10 CB, 7,6/10 TIF’o vertinimas.
Tolimesni planai : administracijai labiau viešinti mūsų veiklą ir darbus.



Pridėtas sutarčių į universiteto stojimą pasirašymas elektroniniu būdu.



Studentų atstovybės Mechanikos fakultete idėja – daryti geriausios pirmakursių
stovyklos rinkimus. Problema - nepateikti jokie kriterijai, kaip jas vertinti. Argumentas
– gerinti savijautą pirmakursių, kurie nebuvo toje stovykloje. Klausimas – kuo tai
susiję? Papildomai – dalinamos užduotys, kurios gerina savijautą pirmakursių bei jų
kuratorių. Laukiama daugiau detalesnės informacijos.



Gegužės 26d. (penktadienį) VGTU SA sukanka 23 metai sukanka, tad visi atstovybės
nariai yra kviečiami į SA atstovybės gimtadienį.



Važiuoja į Europos Studentų Sąjungos susirinkimą mūsų SA prezidentas Matas
Povilauskas. Iš Lietuvos važiuoja 3 žmonės. Palaikome jį!



Raginimas 2% darbo pajamų mokesčio paskirti studentų atstovybei kaip ne pelno
siekiančiai organizacijai.



Iškelta Gintarės Janauskaitės idėja, kad neturėtume panašių renginių tarp fakultetų.
Priemonė tikslui pasiekti – daryti fakultetinių renginių žemėlapį.

NUTARTA:


Iki šios savaitės galo nuo SA TIF turi pristatyti veiklų sąrašą renginiui prie
Katedros aikštės su veiklomis.



Paprašyti dekano tušinukų bei kitos atributikos renginiui prie Katedros aikštės.




Reikia interjerui ir eksterjerui pasirūpinti renginiui prie Katedros aikštės
Studentų atstovybės džemperių registracija pratęsiama iki gegužės 3d. Gali būti,
jog kaina mažės. Būtina paduoti pinigus pirmininkei Gintarei, užpildyti excelio failą,
prirašyti, kokio vardo norite ant džemperio.



Nuo kitų metų džemperį galima bus užsisakyti tik tam atstovybininkui, kuris
akreditavimą bus išlaikęs >70%.



Projektas – bendrabučių aikštelių tvarkymas.



Daryti daugiau susitikimų su SA ALUMNI. Padės mums spręsti problemas.
Esamo SA prezidento vizija – sukurti stiprią ALUMNI bendruomenę.



Šį savaitgalį vyks išvažiuojamieji valdybos mokymai – važiuoja SARK,
pirmininkas ir vicepirmininkas.

TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETO DALYKAI:

APTARTA:


Skatinti bendravimą su seniūnais, kad sulauktume atsako dėl dalyvavimo
susirinkimuose ir kt.



Kornelijos idėja - parodyti studentams, jog mes jiems padedame. Idėja – susitikimai su
studentais, kur jie galės pasikalbėti, išvardinti problemas.



Reikia išsirinkti rinkodaros komiteto koordinatorių. Kitą susirinkimą pagalvoti, kas
nori kandidatuoti į koordinatoriaus pareigas, vyks balsavimas.

NUTARTA:


Vaidui pasigražinti savo kontaktinius duomenis ir baigiamąjį žodį po
elektroniniu laišku.



Kornelijos idėja daryti susirinkimą su studijų programos komitetu.



Atnaujinti mūsų VGTU SA TIF puslapį, kontaktus ir kitą informaciją.



Reikalingas studentų atstovybės narių gimtadienio kalendorius.



Atnaujinti kasmet gimtadienių kalendorių po pirmų mokymų.



Į mokyklas viešint savo studijų programos šiemet iki sesijos jau nebevažiuojame.
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