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V ALDYBA:


Keičiasi centrinio biuro sudėtis.CB ieškos naujo projektų vadovo ir už KILK’ą
atsakingo žmogaus. Jei kas nori pretenduoti, kreipiasi į Gintarę Janauskaitę.



Rektorato susirinkimas buvo, kviesta atstovybė, Gintarė Janauskaitė dalyvavo iš
mūsų atstovybės.Pagrindinė nagrinėjama tema buvo, kad visi dekanai susitiko
tarpusavyje ir aptarė, ko jie norėtų iš atstovybių. Kaip pvz.: dekanai nori, kad ne tik
atstovautume studentus, bet ir bendrautume dėl mokslų. Atsirastų žmonių, kurie būtų
akedeminio mokslo bendrijoje. Stengtis daugiau bendrauti su ištęstinių studijų
studentais, kitų šalių studentais ir magistrais, kad įsijungtų į astovybę.
Finansai.Mes gauname finansų atstovybei, bet neteikiame ataskaitų, reikia taisytis,
nes yra nusiskundimų daug. Ar mums tinka kaip yra skirstomi pinigai fakultetinėms
atstovybėms?



TARYBOS SUSIRINKIMAS:


Tvirtino TIF’o strateginį planą.



ATSTOVYBĖ
Kas nelaikė akreditavimo, tas krenta iš atstovybės, kas laikė, bet nepaėjo, turės dar
šansą.



Reikia išsiryškinti komitetus, kas kur nori, kitą susirinkimą aptarsime dar kartą,
pasiskirstysime darbus.

ARTIMIAUSI PLANAI, NAUJIENOS


Ugnė Budėnaitė turi suorganizuoti SPK susirinkimą po sesijos. Nuspresti, ar
renkamės su visais SPK nariais, ar atskirai su kaikuriais, kaip būtų logiškiau.



Susitikimas su administracija ir seniūnais. Sugalvoti temas, pvz: aplinka universitete,
studijų aplinką. Planuoti į vasario pabaigą, kad būtų po sesijos ir po pirmųjų
perlaikymų.



Poilsio (maisto) zona. Prie 111 auditorijos, busnutiestas vamzdis, padaryti elektros
lizdai. Reikia susitarti su kavinėm ar įmonėm,ar didmenine prekyba, kad tiektų
vienkartinius puodeliu.



Dėl rūkymo zonos, reikia viską susirasti patiems, jei kokia įmonė mums padeda, tai
galim iškabinti visokią jų informaciją, juos reklamuoti, tapti socialiniu partneriu.
Kreiptis į JCDecaux kad suteiktų stotelę ar panašiai, kad būtų zona reklamom.



Jei kas klausinės dėl sesijos ir neturėsite atsakymo, kreipkites į Gintarę Janauskaitę, ji
greitai ras atsakymą ar žmogų, kuris turės atsakymą. Neatsakinėkite nesamonių, nes
taip bus tik blogiau.
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