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Senatas: kalbėta apie stipendijas, kad nebebūtų tokių juokingai mažų stipendijų, kad
mūsų galima išmokėt žmonėms, kurie studijuoja mokamose vietose.
CB dirba su komfortabilumo gerinimu, bandys sutvarkyt parkelį prie VGTU. Kalbėta
apie apklausas, apklausos nesąmoningos, dėl to tai reikia spręsti.
HR CB – Evaldas Jasaitis . Su Evaldu reikia susisiekt, susitikt ir apsitart, ką norit daryt:
mokymus ir pan.
Koordinatoriams: Jei nežinot, kad ir menkiausių dalykų, iškart reikia rašyti CB
vadovams.
Kuratoriai: rugpjūčio 4-6 d. Ir liepos 13, 20, 27 d. reikia būti laisviems!
Gintarė buvo rektorate, kur buvo užduodami klausimai. Diskutuota: Kodėl vgtu studentai
blogai galvoja apie universitetą? Nes specialybių įvadai nėra kokybiški ir galvojam apie
tai, kad įvadinės paskaitos būtų grynai apie specialybę. Bus vedamos paskaitos apie patį
universitetą, kuo jis geras, kokios jo stiprybės ir pan.
Svarbu: Reikia registracijos į perlaikymus internete, tai bus daug paprasčiau. Rektorate
dar aptartos Gedimino dienos. Visi varykit, nes gera patirtis. Kalbėta, kad universitetas
prisidėtų prie Gedimino dienų, ne vien atstovybė.
Apklausos –kad apklausos būtų adekvačios ir normalios, anketų forma turi būti labiau
prieinama. IT skyrius turėtų padaryti, kad prisijungi prie VGTU ir kaskart prisijungus,
duoda užpildyt apie vieną dėstytoją tik, taip neužtruks daug laiko ir nereikės vienu
užėjimu pildyt apie visus dėstytojus.
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Administracija nori daugiau bendravimo su atstovybė (bus planuojama daryti susitikimą)
Kai darom susitikimus su seniūnais, reikia kviesti ne vien dekaną, o normaliai, visą
administraciją.
Komitetai: yra du HR – Karolis ir Šaras.
Baidarės: reikia pervesti avansą. Baidarės penkios jau yra. Plauksim šeštadienį,
sekmadienį skirstomės.
Rinkodara: plakatų stendai. Negalima, kad seni plakatai kabėtų. Dėl stovyklos jau reikia
tvarkytis duombazę ir susirašyt su SA MF Rinkodaros koordinatore Vaida.
Tadas Seniūnas: rūkymo zonos tvarkymas. Tadui Seniūnui reikia pagalvot, kokio stogo
mums reikia virš rūkymo zonos.
Kornelija: reikia išsiaiškint tikslią SPK sudėtį.
TIKSLAI: veikiantis spk, specializacijos: ką su jom daryt? Reiktų palikti pasirinkimą, kur
gali stot ir nuolat pasakoti apie specializacijas.
Seniūnų veiksnumas: reikės susitikimų su jais prie arbatos ir pan, reikia, kad kuratoriai
padėtų juos rinktis naujoms pirmakursių grupėms.
Studentų pritraukimas: turi būti įgyvendinta mokyklų idėja.Važinėsim po mokyklas.
Studentų pasitikėjimas: viešinimas po kiekvieno gero darbo, kad studentai matytų, ką
mes veikiam.
RsV: dvyliktokų grupėse reikia žiūrėt, kas stoja į vgtu ir užsiimt jais. Liepos 23 d. kursis
naujos grupės, reikės gaudyt visus pirmakursius. Reda visų prašo, kad visi feisbukus
išsivalytų nuo nesąmonių.
Reikia viešinti fakulteto studijas. Kaip tai padaryti? Į grupes dvyliktokas dvyliktokui
reikia rašyt, kad žmones pritraukt.
Liepos 25-27 d. sutarčių pasirašymas, todėl reikės, kad būtų žmonių per priėmimus.
Reikės pasidaryti užduočių lapą.
Kuratoriai: sąrašas ir grupės pas Vaidą. Transporto inžinierių grupių kuratoriai: 1 grupė Liudas Gintarė, anglų grupė - Evelina ir Mackonis, 2 grupė Vaidas ir Ugnė 3 – Šarūnas
ir Laura, Reda su Kornelija – vadybininkų grupė, Seniūnas su Ada – kita vadybininkų
grupė.
STOVYKLA: Rugpjūčio 6-8d. iškart po kuratorių stovyklos. Reikia nuspręst tikslų laiką,
kada kiekvieną savaitę susitikinėsim.
SVEČIAI: galės atvaryt 18h pirmos dienosvakare.
VADOVAI: Gintarė, Vaidas (infiltruotas), Tadas, Liudas, Karolis, Šaras, Reda ir Evelina.
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Evelina Pinčiukaitė
Šarūnas Kairaitis
Karolis Mackonis
Tadas Seniūnas
Reda Braziulytė
Liudas Sinica
Vaidas Šimkūnaitis
Gintarė Janauskaitė
Miglė Skurkaitė

