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1. TIF Kalėdos
 Susisiekti su ūkvedžiu dėl eglės ir papuošti ją savaitės bėgyje.
 Rinkodara dirba ties vaišėmis (arbata, sausainiais...) įžiebimui.
2. HR.
 Buvo sudarytas veiklos planas skirtas būsimiems HR.
3. RSV
 Suruošti kuratorių „feedback‘o“ apklausą pirmakursiams
 Susisiekti su „Beglobis“ dėl viešinimo. Atsakinga: Reda Braziulytė.
4. Rinkodara
 Tarpusavyje daugiau komunikuokite, jog nekiltų neskandumų ties viešinimu.
 Gautas gyvūnų maistas socialinei akcijai.
5. Pirmininkė
 Ambasadoriai: reikia tinkamai ruoštis pristatyti savo studijuojamą. specialybe, yra
kur tobulėt
 Grand Kalėdos vyks gruodžio 14 d. vieta dar neaiški (greitu metu paskelbs), reik
ateit su dovanėle už 1 europinį, o įėjimas į vakarėli kainuos 3 eurus.
 Tif‘o kalėdosvyks gruodžio 21 d. būtų žiauriai nerealiai, kad visi dalyvautumėt.
 Koordinatorių metų planas ( laikas dar nenuspręstas )
 Konferencija "Tai, ko nepagooglinsi": mažas žmonių skaičius, Tif‘o buvo
daugiausiai. Kas negali dalyvauti konferencijose, žiūrėkit live, VGTU SA fb paskyra
transliuoja visada.
 Senatas: kalbėta apie biblioteką, studijų programų pakitimus. Sekančiame senato
susirinkime bus kalbama apie susijungimą su MRU.
6. Valdyba
 užsibrėžtas tikslas aplankyt 50 mokyklų, pasiūlymas vykdyti akreditavimą apie
studijų programą,
 gruodžio 9 d. (šeštadienį) vyks LSS kalėdos,
 gruodžio ... d. (taip datos dar nėra) vyks VGTU kalėdos, rektoriatas organizuoja,
 kalbėta apie skaitminizavimą, norima, kad būtų naujų programų, kurias būtų galima
atsisiųst, e-knygų daugiau įdėt, dėstytojai daugiau medžiagos dėtų į moodle ir t.t.,
 dar užsiminta apie studijas anglų kalba, su jom yra spragų,





pasiūlyta idėja, kad fuxai iki vasario 26 d. atkastu seną info (apie savo fakulteto
SA): protokolai, kokie pirmininkai buvo, kokius darbus nudirbo ir panašiai (info iki
5 metų senumo).
Rotacija gali būti, bet kada įvesta, šiuo metu jį nevyksta, nes nėra patvirtintas
dokumentas, kai jis bus patvirtintastada bus .ir rotacija

7. Kita info:
 Naujos specialybės idėja ( Autonominis transportas ) tai bus ir TIF‘o ir AGAI‘u
mixas, paskaitos vyktu ten ir ten, vėliau būtų galima rinktis specifiką su oro
transportų arba žemės.
 „Velniop Sesiją“: data neaiški.
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