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VALDYBA:
APTARTA:
•
•

•

Erasmus Students Network mūsų pirmakursių stovyklose nori gauti 30 min laiko jų
paskaitoms/prisistatymams, kad viešintų savo veiklą;
LSS išvažiuojamasis posėdis: kalbėta apie konsolidaciją, apie studijų kokybę. Žinia, jog studentų
atstovavimas LSS’ui yra paskutinėje vietoje.
“Gedimino dienos” – reikia rimtai ruoštis, visą organizavimą perima Alisa iš SA FMF’ų. Jeigu
norit būt savanoriais, prisijunkit ir susisiekit su Alisa;

NUTARTA:
•
•

Iki rugsėjo mėnesio renkami nauji SPK nariai, turime juos pranešti dekanatui. TIF pirmininkės
siūlymu Karolis Mackonis lieka SPK, o Tadas Seniūnas turėtų prisijungt;
Dingo visi l.e.p. CB. Akademinių reikalų vadovu tapo – Dominykas Tvaska, Rinkodara – Lukas
Makšimas, HR – Evaldas Jasaitis;

SENATAS:
•
•

Pagrindinė iškelta problema – stipendijos;
Antra problema –dėstytojai, kurie yra senate, bet jie jau turėtų nebedėstyti, o geriau užsiimti
moksliniais darbais ar kita veikla;

ATSTOVYBĖ:
•
•
•
•
•

Reikia sukurti naują normalią alumnų grupę – užduotis Vaidui. Tikslas - puoselėti
bendradarbiavimą su jais;
Šiandien Reda pasidalino konferencija, kuri tikrai naudinga nueiti (ypač logistams) ar net
pasavanoriauti. Redos pareiga – pasidalinti šiuo kvietimu visų pirmakursių grupėse;
Nutarta įmesti koordinatorių kontaktus į FB puslapį ir puslapį, atnaujinti kontaktus kuo greičiau;
Kuratorių reikalai: FMF trūksta, AGAI trūksta. TIF reikia 12, o turim 14. SF trūksta 9 žmonių.
Registracijos pratęstos daugiausiai savaitei. Buvo svarstymas anglų grupėms skirti tik 1
kuratorių, bet TIF nesutinka ir vis tiek ims po 2 kuratorius kiekvienai grupei;
Erasmus vadovas G. Bureika vis dar išlieka mūsų fakulteto problema, tad per dekanatą SA TIF
pirmininkė Gintarė, kels problemą;

•

Pirmakursių stovyklos!!! Data: Rugjūčio 6-8d. SA TIF daro stovyklą patys pirmieji, iškart
po kuratorių stovyklos. Stovyklą darome su SA MF.
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