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DALYVAUJA. 1 priedas
VALDYBA:
 Rektoratas ir USK
- Tarpinės užduotys turi būti atsiskaitomos iki sesijos (iki egzamino). Jei atsiskaitoma per
egzaminą, pats egzaminas laikomas per perlaikymą. Jei nėra suvestas tarpinio atsiskaitymo
balas į mano.vgtu.lt sistemą, negalima bus rašyti egzamino pažymio (IT skyriaus darbas).
- Perlaikymaigalimi 2 (laikymas, pirmas nemokamas, komisija). Nuo kitų metų už žiemos
sesijos modulius nebus galima atsiskaitinėti per pavasario sesiją komisijoje arba rugpjūčio
mėnesį, nes gaunasi net 4 perlaikymąi, o tai negerina studijų kokybės.
 LLS valdybosposėdis
- Narystė LSS. Konferencija balandžio gale – gegužės pradžioje, iki jos turime pateikti
dokumentus.
 VGTU SA biudžetas.
- Nustatyti, kokio dydžioir kam sumų mums gali prireikti. Biudžetas dar nėra gautas.
 Gedimino dienos’18
- Paskelbtas konkursas, norintysis – KIF Gaidamavičius. Pats turėtų rinkti komandą. Dar
nepakalbėjo su CB, laukiame žinių.
 Akademiniaipusryčiai.
- Su Skverneliu pusryčiavo Dominykas Tvaska ir Matas Povilauskas, pakalbėjo apie
konsolidaciją, stipendijas, bendrabučius, niekas nenutarta, tik diskusija.
 Senato valdyba:
- Griežčiau žiūrės į naujas studijų programas, kad Senate, tvirtinimo metu jų nereiktų taisyti
ir aptarinėti.
 Valdyba patvirtino:
- Naują darbo reglamentą, kurį atidžiai išsianalizuosime per Pavasario mokymus.

ADMINISTRACIJA:
 Kovo 1 d. 10 val. Renginys
- Mes viešinam kartu su Studentiškiausiu automobilio konkursu.
ATSTOVYBĖ:
 Susitikimas su Girtekos atstovais
- Organizuos pažintinę praktiką pirmo kurso studentams savo įmonėje.
- Vyresnio kurso studentams atsiųs lektorių, kurie pakalbės aktualiomis temomis, pvz., kaip
elgtis darbo pokalbyje.
- Suteiks daugiau vietų 3 kurse praktikantams.
- Greičiausiai prisidės prieT ransmechanijos.



-

Viskas derinama su administracija, dėstytojais.
Transmechanija’ 18
Darbai vyksta, Laura tvarko prašymus
Už rinkodarą atsakinga Evelina, gerai sekasi.
Užrenginį atsakingas Kazys, gerai sekasi.
Studentiškiausio automobilio konkursas.
Vasario 19 – 26 d.
Prizai yra

1 priedasDalyviųsąrašas
1. Reda Braziulytė
2. Evelina Pinčiukaitė
3.UgnėBudėnaitė
4.RamintaTamoševičiūtė
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