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DALYVAUJA. 1 priedas.
KURATORIAI:
• Susiplanavę visi su savo akademinėm grupėm susitikimus;
• Jokių mašinų per rugsėjo 1d. tam, kad visi draugiškai eitume į TIF‘ą.
• Susitarti su pirmakursiais susitikti rugsėjo 1d. tam tikroje vietoje, o tada eiti link centrinių
rūmų VGTU;
• Reikia pasiimti vėliavą – atsakingas Karolis Mackonis;
• Kuratorių info packas yra įkeltas kuratorių grupėje FB, jei kas – viskas, ką reikia pasakyti,
yra ten;
• Svarbu paaiškinti tvarkaraštį ir išdalinti kiekvienam pirmakursiui atspausdintą (tai padaryti
rugsėjo 1d.).
• Išrinkti gerus seniūnus grupėse, terminas dvi savaitės. Abi rinkimų protokolų kopijas
atnešam į SA TIF;
VIZIJA:
• Viską viešinti, ką veikia SA TIF, ką mes veikiame;
INTEGRACIJA:
• Daugiausiai dirbs Mackonis Karolis, Šarūnas Kairaitis, Liudas Sinica;
• Pirmas susirinkimas su pirmakusiais SA vyks rugsėjo 12d. arba 14d. Apklausą sukurs Reda,
kada geriau rinktis. Kas vyks per pirmą susirinkimą: komitetų prisistatymas. Ką patys
pirmakursiai mano, pasikalbėti, paklausti.
• Antras susirinkimas rugsėjo 21d. (per mūsų ataskaitinę). Ataskaitinei konferencijai iki
rugsėjo 10d. Gintarei atsiųst visų darbus komitetų.
• Trečias susirinkimas : Rugsėjo 28d. Pristatomas visas veiklos planas SA TIF, vidaus
taisyklės. Kiekvienas koordinatorius po 3-4 užduotis sugalvoti užduočių naujokams. Atsiųsti
Gintarei iki rugsėjo 10d. Supažindinimas su administracija (skaidres padaro Gintarė arba
Reda).
MOKYMAI:
• Lapkričio mėnesio vidury (komitetų pristatymas, komandos formavimas ir motyvacija);

STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAS:
• Reikia rasti magistrantą;
• Lieka Karolis Mackonis ir Vaidas arba Šarūnas – inžinieriai, reik dviejų logistų – Gintarė
Janauskaitė ir Seniūnas;
SENIŪNAI:
• Reikia juos žiauriai gerai atrinkti, peržiūrėti sąrašus ir iš siųsti visus laiškus seniūnams;
• Nauji seniūnai bus ataskaitinėje konferencijoje;
ATASKAITINĖ KONFERENCIJA:
• Rugsėjo 21d. SA TIF. Laikas 16:30h. Dalyvavimas privalomas.
• Finansinę ataskaitą paruoš Gintarė, o veiklos ataskaitą darysime kartu, atsiųsime Gintarei iki
rugsėjo 10d.;
• Idėja: kad atsirastų visos bendros SA veikla;
• Rugsėjo 28d. visuotinė prezidento Mato Povilausko ataskaitinė;
• Viešinimas prasidės rugsėjo 4d.
•
KOMITETAI:
• RSV – svarbiausias darbas yra ataskaitinės viešinimas, infopackas pirmakursiams, apie
komandą ir info FB nuo rugsėjo mėnesio, dalyvauti RSV susirinkimuose;
• Rinkodara – plakatai (Gintarė parnešinės iš valdybos), stendą prižiūrėti Evelinai,
kompetencijos rinkodaros, kad gautų pakankamai žinių, atskiri susirinkimai, pristatyti
dokumentus, sutartis and pnš.
• Soc.reikalai – rūkymo zonos, kad kuo greičiau atsirastų lipdukai (VGTU SA, kur ant visur
suveiktų dalykų būtų užklijuota), socialiniai žemėlapiai;
• Akademiniai reikalai – dėl tvarkaraščių, SPK ir pan.;
• Karolis ir Šarūnas – viską patys žino, nuo mokymų iki integracijos;

VEIKLOS PLANAS:
• Praktikos vadovo neranda dar;
• Seniūnai, turime su jais sutarti, skirti laiko ir dėmesio;
• SPK;
• Rūkymo zona;
• Švęsti gimtadienius, išlikti komanda;
• Alumniai, palaikyti santykius;
• Erasmus – užduotis Redai, reik išviešint normaliai;
• Soc.partneriai, palaikyti bendradarbiavimą;
• Specializacijos – jau šiemet atėję inžinieriai bus supažindinti su viskuo, pasirinkti turės jau
pirmam kurse;
• Mūsų kadencija baigiasi spalio-lapkričio mėnesį kitąmet. Nepaliekam, pirmakursių vienų.
• Miglei pasakyti, kad pridėtų visus trečiakursius į SA TIF Alumnių grupę;
ADMINISTRACIJA:
•
• Automobilių inžinerijos katedrai vadovauja – Pukauskas
• Logistikos ir transporto vadybos – Bazaras
• Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedra – Bagdzevičius
• Nebelieka TTI katedros;
• Nebebus daug administratorių, visoms katedroms bus viena administratorė.
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