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DARBOTVARKĖ:
1. Stipendijų skyrimo tvarka;
2. Talkos;
3. Išvažiuojamasis valdybos posėdis;
4. VGTU SA gimtadienis;
5. Rektorato medžiaga;
6. Studijų kokybės tyrimas;
7. Darbo reglamento pakeitimai;
8. Kiti klausimai.

1. APTARTA: STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA
NUTARTA: jau seniai buvo siūlyta rengti naują stipendijų paskirstymo tvarką. Visi jau seniau
esate matę mūsų siūlymus, kartu dalyvavome ir rektorato posėdyje, kuriame viską
pristatinėjome, diskutavome. Iš esmės mes labiau darėme pakeitimus dėl prioritetinės eilės
sudarymo, ne dėl pačio fondo pildymo ar papildomų lėšų radimo.

Su beveik visais paruoštais siūlymais prorektorius R.Kliukas sutinka, tačiau siūlo vieną iš jų
išbraukti - pakeitimą dėl stipendijų skyrimo studentams, kurie studijuoja valstybės
nefinansuojamose vietose. Argumentai yra labai paprasti: didėja prioritetinė eilė, todėl
studentai, matyt, gautų mažesnes stipendijas ir kitas – studentus, kurie moka už studijas patys
universitetas skatina kitais būdais t.y. leidžia teikti prašymus dėl studijų įmokos sumažinimo.
Universitetas lygiagrečiai siūlo keisti tiek stipendijų fondo paskirstymo tvarką tiek studijų
įmokos sumažinimo tvarką. Į abi darbo grupes bus įtraukti SA atstovai. Tokiu būdu mes
galėsime prisidėti prie abiejų procesų ir keitimų, prižiūrėti ar tikrai yra laikomais susitarimų.
Faktas, dabar vis dar laukiame tikslių skaičių, kiek tokių nuolaidų yra išties per metus skiriama
valstybės nefinansuojamiems studentams.
Valdyba bendru pritarimu sutinka iš reikalaujamų pakeitimų stipendijų fondo paskirstymo
tvarkoje išbraukti punktą dėl VNF studentų skatinimo stipendijomis.
2. APTARTA: TALKOS
NUTARTA: Talkos ir jų vykdymą jūs turite susiderinti su fakultetu. Mes kaip CB
tvarkysimės prie namo ir barakų. VGTU PS tvarkysis prie bendrabučių šeštadienį, tikrąją
akcijos dieną. Mes informavome, kad studentų galbūt ir nesurinks jie labai daug, nes daug kas
išvyksta. Aišku, stengsimės per visus kanalus pasiekti kuo daugiau bendrabučiuose
gyvenančių studentų. Jeigu pavyktų pritraukti žmonių iš VGTU SA F tvarkymuisi prie barakų
būtų puiku.
Būtinai pasiderinkit su administracija savo fakultetų, būtų smagu, kad jūsų dalyvautų kuo
daugiau ir kad iniciatyva dalyvauti būtų iš jūsų pusės.
3. APTARTA: IŠVAŽIUOJAMASIS VALDYBOS POSĖDIS
NUTARTA: Jis vyks „Technopolyje“ , video Vilnius patalpose, adresu Balčikonio g. 9,
Vilnius. Pagrindiniai numatyti darbai: 2018 m. rugsėjo – spalio veiklos planas, rinkiminis
laikotarpis. Aišku, žiūrėsim pagal laiką, jeigu spėsim tai derinsim ir kitus darbus.
Išvažiuojamąjį posėdį darome būtent šioje vietoje, nes ir toliau skatinam principą dirbkite be
tapkių, sodyba geresnės darbinės aplinkos nesukuria.

4. APTARTA: VGTU SA GIMTADIENIS
NUTARTA: gimtadienis vyks gegužės 24 d., VGTU SA gimtadienis, nuo 18 val. Detalesnę
informaciją pranešime jums ateinančiu metu.
5. APTARTA: REKTORATO MEDŽIAGA
NUTARTA: Per laikotarpį, kurį nesimatėme įvyko du rektoratai.
Aptarti klausimai:
•

Terasa prie 03 auditorijos. Kancleris pokalbio formoje pateikė pasiūlymą dėl stendo ir
vietos įrengimo kavinei „Coffee hill“. Erdvė bent būtų išnaudota ir terasa sulauktų
daugiau studentų Universitetas po kol kas neplanuoja kažko naujo įrenginėti. Nebent
kitą sezoną.

•

Knygynas kavinėje „Coffee hill“. Dabar tai yra vienintelė vieta kur dabar yra
pardavinėjamos knygos Universitete. Dabar eina į pabaigą nuomos sutartis ir
universitetas numatys naujoje nuomos sutartyje įrengti didesnį knygyną.

•

Taip pat pateikėme pastebėjimus dėl VGTU vykdomų apklausų studentams, duomenų
analizės ir grįžtamojo ryšio kūrimo. Iš esmės, tai jūs turite labai skatinti savo studijų
prodekanus rengti duomenų analizę būtent jūsų fakultetui, dėstytojams ir studentams.

Klausimai ir pastebėjimai:
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – labai dažnai būna konkretūs pastebėjimai
apie dėstytojus. Tokių duomenų dekanatas tiesiai šviesiai grįžtamojo ryšio forma negali
pateikti studentams.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – suprantu, kad negalime visko labai detaliai
atskleisti, bet reikia bent bendrai apie visus dėstytojus studentams duoti grįžtamąjį ryšį. Gaila,
bet net ir to dažnai studentai negauna atgal. Yra idėjų, kad apklausų rezultatai gali lemti
dėstytojo atlyginimo kintamąją dalį. Žinoma, pavyzdingų studentų atsakymai turėtų būti
svaresni nei ne taip pažangių, nes studentas turintis akademinę skolą iš tam tikro dalyko gali
specialiai blogai pildyti apklausą ir taip neargumentuotai kenkti dėstytojui.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas) – kaip bus sužinoma apklausą pildys
geras ar blogas studentas?

Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – apklausos vyksta per mano.vgtu.lt sistema.
Mes galime pamatyti studento kodą ir jo vidurkį neatskleisdami jo tapatybės. Anonimiškumo
klausimas yra apspręstas.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – vis dar galite pasiūlyti temas rektorato
diskusijai, laikas vis dar nėra užimtas kitų padalinių.
6. APTARTA: STUDIJŲ KOKYBĖS TYRIMAS
NUTARTA: Vakar paleidom studijų kokybės tyrimą ir per beveik dvi dienas jau surinkom
apie 200 pilnai užpildytos anketos duomenų, kurie yra tinkami darant analizę ir ruošiant
rekomendacijas universitetui. Norint svariai išreikšti studentų nuomonę mums reikia 954
(imtis yra paskaičiuota su sociologų pagalba). Jau dabar iš anketos atsakymų galime daryti
aiškią išvadą apie studentų nepasitikėjimą vykdomomis universiteto apklausomis.

7. APTARTA: DARBO REGLAMENTO PAKEITIMAI
NUTARTA: Pakeitimas Nr. 1

Pakeitimas Nr. 2

Valdyba bendru nutarimu pritaria abiems darbo reglamento pakeitimams.

8. APTARTA: KITI KLAUSIMAI
NUTARTA: Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – ar kalbėjot fakultetuose dėl
Senato narių? Ar yra susisdomėjusių EF ir MF?
Orinta Vanagaitė (VGTU SA MF pirmininkės deleguota atstovė) – kalbėjom, bet nieko
neradom, konkrečiai dar neturim.
Andžej Kuldoš (VGTU SA EF L.E.P. pirmininkas) – mes irgi galvojom, bet neturim dar nieko
konkrečiai.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – ar galima skelbti teikimą dokumentų kitą
savaitę (23 d.) dėl vietų MF ir EF studentų senate? Po to Valdyboje ir išsirinksim iš
atsiuntusių dokumentus.
Valdyba bendru nutarimu pritaria.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – kur vyks kitas Valdybos posėdis?
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – vyks gegužės 8 d., pas VGTU SA APF.

Adas Zakarauskas (VGTU SA APF L.E.P. pirmininkas) – turiu pastebėjimą dėl neeilinės
visuotinės seniūnų konferencijos. Kodėl ten gramatiką ir kitas klaidas keitė visuotinė
konferencija? Ar to negalime patys pasitvarkyti?
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – ne, negalime. Toks įstatų keitimas yra
numatytas asociacijų įstatyme.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas) – per ateinantį laikotarpį vyks tikrai per
daug SA renginių t.y. KI diena (KIF) 04-20; Night to unite (FMF) 04-26; Tranzas'18 (EF) 0502/03; Mechaniku dienos (MF) 05-03; Olaus kelias‘18 (laifas, APF) 05-08; Kelininkų dienos
(Kelelis) 05-09/11; Transmechanija (TIF) 05-12; Get Wet'18 (VVF) 05-21. Praėjusiais metais
susitarėm, kad nedarysim tiek daug renginių per tokį trumpą laikotarpį.
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – mūsų fakultetas vykdys tą renginį, nes
mes turim sutartį su VGTU. Renginį labai seniai pažymėjome kalendoriuje.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – iš esmės visi šitie renginiai yra suinteresuoti į
būtent nurodytų fakultetų studentus. Veiklos nebesikartoja, todėl yra gerai. Tam, kad mes vėl
netaptume reginių organizatoriais – viešinkit savo renginius savo tikslinėms auditorijoms, o
ne visiems studentams ar miesto gyventojams.
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – aptarkim tik tuos renginius, kurie kertasi.
Ar veiklos nesikartoja?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas) – kertasi tik MF ir EF.
Andžej Kuldoš (VGTU SA EF L.E.P. pirmininkas) – pas mus dienos metu vyks workshopai
orientuoti tik į mūsų studentus. Vyks paskaitos „EF sėkmės istorijos“, nemanau, kad veiklos
kertasi.
Orinta Vanagaitė (VGTU SA MF pirmininkės deleguota atstovė) – pas mus irgi workshopai
ir paskaitos mūsų studentams.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – perduosiu Edgarui, kad iš naujo peržiūrėtų
visus Valdybos kalendoriaus nustatymus, nes dabar ten balaganas, nesimato visų renginių ir
įrašų.

Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – VGTU fanų klubas, kurio vadas ir įkūrėjas yra
Tadas Penkauskas jau baigia savo kadenciją fanų klube, todėl jis ieško šviežios pamainos
palaikant mūsų sportininkus. Po kol kas fanų klube yra stagnacija, reiktų kažką veikti su tuo,
išjudinti chebrą iš mirties taško. Žinoma, rytoj visus jie kviečia į VGTU salę, kur reikės
palaikymo, nes vyksta finalai. Ateikit, fanai prižadėjo visko išmokyti.
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