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DARBOTVARKĖ:
1. VGTU SA fondui teiktų projektų svarstymas;
2. VGTU SA džemperiai;
3. Pirmakursių integracinis planas;
4. Naujas mokymų modelis;
5. Studentai stebėtojai;
6. Kiti klausimai.

1. APTARTA: VGTU SA FONDUI TEIKTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMAS (priedas Nr.
2);
NUTARTA: Klausimų sesija:
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – kokios mintys kyla po pristatymo? Gal yra
klausimų?

Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – reiktų ištaisyti gramatines klaidas paliktas
projekto paraiškoje. Mokyklų skaičius yra tik 15. Ar tikrai tokio skaičiaus užtenka? Ir jei taip,
tai norint aplankyti 15 gimnazijų ir nurodyti reikalingus 600 Eur kurui yra neadekvatu.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – mes eigoje būna,
kad randame daugiau gimnazijų į kurias galime nuvykti. Kartais asmeniškai su kitomis
susitariame. Visų gimnazijų aplankyti mes negalime, nes paprsčiausiai nespėjame. Jos taip pat
turi savo darbo laiką. Projekte yra pateiktas tik pirminis gimnazijų aplankymo planas.
Rusnė Midvikytė (VGTU SA AF pirmininkė) – jūs važinėjat į gimnazijas su savo
automobiliais?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – taip.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – kas suranda į kokias mokyklas važiuosit?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – studentų priėmimo
direkcija.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – o kas kontaktuoja su mokykla? Kas
susitaria su mokykla?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – dažniausiai
ambasadoriai.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – matau penkias mokyklas su išvykomis iš
Vilniaus, daugiau visi apsilankymai bus Vilniuje.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – kelionės bus
planuojamos ir į šiaurinę Lietuvos pusę.
Rusnė Midvikytė (VGTU SA AF pirmininkė) – mes kai ir turėtume orientuotis į gerai
besimokančius studentus, bet jūs vykstat į tikrai mažas mokyklas. Kodėl pavyzdžiui nevykstat
į Kauną?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – mokyklos mums
netinka, geriau būtų gimnazijos. Mūsų tikslas, padaryti taip, kad per vieną išvyką nevažiuotume
tik į vieną mokyklą ar gimnaziją.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – o koks yra turinys, ką jūs ten pasakojate
nuvažiavę?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – pasakojame apie
patį universitetą ir apie fakultetus. Po to būna atviri moksleivių klausimai ir jeigu mes negalime

į kažkokius specifinius klausimus atsakyti apie studijų programas tada suteikiame kontaktus
kur jie gali kreiptis.
Rusnė Midvikytė (VGTU SA AF pirmininkė) – yra mokyklos, kuriose tam tikri dalykai yra
sustiprinti, pavyzdžiui menai, chemija ar dar kažkas. Kodėl nevykstate į tas mokyklas ir
nepasakojate žmonėms apie galimybes studijuoti? Reiktų ten vykti su žmonėmis, kurie toje
sustiprintoje srityje ir studijuoja.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – mūsų pasirinkimai
vykti būna stipriai nulemti SPIC.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – kitas dalykas yra tas, kad mes jau dažnai
mokykloms būname ir nusibodę.
Rusnė Midvikytė (VGTU SA AF pirmininkė) – labai keista, nes internete būna labai mažai
informacijos, bent mokinio akimis. Mes kai patys buvome moksleiviai tai norėjome tų
atvykimų, nes labai daug kas būdavo neaišku. Keista, kad mokyklos neįsileidžia VGTU
ambasadorių.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – moksleiviai nori,
kad vyktu VGTU ambasadoriai, bet pavyzdžiui Kauno mokyklas yra stipriai užėmę KTU.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius)

– mačiau, kad išėjo naujos skiltys

Facebook‘e ar Instagram‘e. Kas atsakinėja į ten užduodamus klausimus?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – ambasadoriai.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – kaip jie atsako į klausimus? Ar jie turi
visas reikalingas žinias?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – dažniausiai tai būna
klausimai: ar sunku įstoti? Ar lengva mokytis? Ar yra dėstytojų kirvių? Ar geri bendrabučiai?
Tai ambasadoriai į šituos klausimus atsakyti gali.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – projekte ir toliau matau klaidas. Yra
prašoma 400 Eur, o reikalinga suma nurodyta 350 Eur. Tai kuri čia suma teisinga? Kokios jūs
prašot?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – 400 Eur.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – noriu pasakyti savo pastebėjimą apskritai
apie visą projektą. Kodėl tu tai darai prisidegdamas studento vardu? Tai juk yra VKD dalykas.
Kodėl mes čia kišamės kaip SA? Čia turėtų VGTU tokius projektus priimti ar nepriimti,

finansuoti juos ar ne. Visi ambasadoriai ankščiau buvo VGTU SA dalykas ir projektas, kurį tu
perėmei į VKD rankas. Kodėl tu čia sėdi prie šito stalo ir apskritai prašai pinigų?
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – apie visą šitą galėsime pasikalbėti po posėdžio,
nemanau, kad apie tai reikia kalbėti dabar.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – mane pats projektas tenkina. Gerai, kad
dabar viskas yra centralizuota. Būdavo taip, kad jei į mokyklas vyksta tik vieno fakulteto
studentai, tai būdavo ir šnekama apie vieną fakultetą, o antrą sykį mokykla nebenorėdavo
įsileisti VGTU kitų fakultetų.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – vykstantys žmonės, tie patys ambasadoriai,
nebūna apmokyti šnekėti apie kitus fakultetus ir jų programas. Šioje vietoje, kai važiuoja trys
žmonės, tai mokykla ir moksleiviai tikisi gauti visą norimą informaciją.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – SA FMF važiuodavo į beveik visas
gimnazijas, kurios tokį norą pareikšdavo taip pat į tas, kurias nurodydavo SPIC. Mes
gebėdavome iš savo žinių šnekėti tiek apie visas studijų programas, tiek apie visus fakultetus ir
kitus klausimus. Kiekvienam vykstančiam FMF studentui būdavo skiriami dar du fakultetai ir
visa jų informaciją, žmonės mokydavosi ir išmokdavo tam, kad nuvykę būtų pilnai pasiruošę.
Kuro išlaidų pas mus būdavo daug mažiau. Niekada lektoriams nemokėdavo tokių pinigų. 1000
Eur nėra adekvatu, mūsų universiteto dėstytojai už 12 akademinių valandų niekada tiek
negauna. Aš nemanau, kad studentai, kurie keliauja į mokyklas turi būti mokomi pardavimų.
Išmokome žmones parduoti, bet ne sakyti teisybę ir pritraukti tikrai suinteresuotus moksleivius.
Visa esmė išeina į neigiamą pusę, nes mes parduodame, bet nepasakojame tiesos.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – o jei pavyzdžiui
FMF nesugebės papasakoti apie studijų programas, tai kas tai nustatys ir užtikrins, kad taip
nebūtų?
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – man tai apskritai kyla esminis klausimas, kodėl
šitam projektui bandoma privilkimo būdu gauti lėšas būtent iš šito projekto? Visas fondas kaip
ir buvo kurtas studentų iniciatyvų skatinimui, ne VGTU padalinių rėmimui.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – tai čia ir yra mano
idėja, kaip studento.

Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – bet šitas projektas juk pritraukia ne
studentams kitus studentus, o universitetui naujus studijuojančius žmones. Tiesioginė nauda
universitetui.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – o jūs ką ne mūsų universiteto dalis? Šiaip
ar taip tai šituos pinigus fondui jūs gaunate iš universiteto.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – klausimų kilo ir projektų vadovui, kuris šiandien
yra išvykęs. Rokas jau seniai jus konsultavo ir uždavė tikrai daug klausimų į kuriuos atsakymo
jis negavo iki šiol. Manau, Silvestrai pats tuos klausimus matei, bet turbūt didžiausias
klaustukas atsiranda ties lektorės paskaitų apmokėjimu.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – projekte ir yra
nurodyta 1000 Eur už 12 akademinių valandų. Mes pasirinkome būtent šitą lektorę, nes ji jau
su mumis dirbo praėjusiais metais. Viena jos paskaita buvo po susitikimų dėl universiteto
dalykų mokymų, o kita buvo prieš studijų muges. Lektorė tikrai puikiai pasirodė, ji mokė kaip
parduoti universitetą. Kaip patiems ambasadoriams pasigilinti į save ir įgauti naujų įgūdžių.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – man tai suma irgi nėra tinkama. Aš pats
niekada už lektoriavimą tokių pinigų negavau ir turbūt negausiu. O tai žmonės dirbantys
priėmimų skyriuje negali to daryti? Iš KIF niekas iš lektorių ar dėstytojų neturi tam
kompetencijų?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – na ne.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – mes niekada neinvestuojame tokių pinigų į savo
narius. Niekada neinvestuojam tokių pinigų į narių mokymus. Ar tikrai buvo čia logiškas
sprendimas priimtas vėl rinktis tą pačią lektorę už tokį mokestį? Vėl ta pati lektorė pasakos tuos
pačius dalykus daugumai tų pačių ambasadorių. Kiek praėjusiais metais žmonių dalyvavo jos
paskaitose?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – nebuvo nei vieno
neigiamo atsiliepimo apie lektorę iš ambasadorių, todėl mes ją pasirinkome ir šiemet. Negaliu
atsakyti tiksliai kiek žmonių dalyvavo paskaitose.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – gali papasakoti, kai ambasadoriai yra
mokomi apie studijų programas?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – dabar bus
organizuojami mokymai, kurių ankščiau nebuvo.

Rusnė Midvikytė (VGTU SA AF pirmininkė) – o kas praėjusiais metais padengė lektorės
išlaidas?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – kažkas iš VGTU.
Rusnė Midvikytė (VGTU SA AF pirmininkė) – aš tai nesuprantu ir man keista. Jei pats sakai,
kad investuojam labiau į žmones, jų asmenines žinias, tai gal nereikia tiek investuoti į tą
lektorę?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – ji nemoko apie
studijų programas. Ji kalba apie pardavimus, apie gilinimasi į save, kaip viskas turi vykti ir
atrodyti, kad pats būtum patrauklus suinteresuotiems asmenims.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – mes kai perkam tam tikrą dalyką, tai mes
žiūrim kur yra pigiau. Tu alternatyvų neieškai. Paklausus mūsų alumnų galbūt net atsirastų
žmonių, kurie turi tokių kompetencijų.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – manau, kad ne tik alumni ar VGTU SA gali. Mes
taip pat mokome savo narius gilinimosi į save, tų pačių pardavimų ar dar kitų dalykų, bet visą
tai darome už dyką. Randame lektorius, kuriems nereikia mokėti. Aš nesuprantu, kaip gali būti
kiti studentai ruošiami už tokias sumas, o mūsų nariai už dyką.
Rusnė Midvikytė (VGTU SA AF pirmininkė) – žiūrėkim kaip tu rašai į tai kaip į tęstinį projektą.
Tai per keturis metus tai pačiai lektorei jūs išleisit po 4000 Eur. Ji moko bendravimo, ugdo
tarpdalykinę komunikaciją. Nei vienas žmogus neatėjo būti ambasadoriumi, kurį reiktų mokyti
nuo nulio. Neatėjo žmonės, kurie nemėgsta ir nenori bendrauti. Galbūt tada reiktu daryti
didesnę atranką? Norėti, kad žmonės ne tik būtų komunikabilūs, bet ir norėtų daugiau. Čia
drąsiai gali būti VGTU SA tikrieji nariai.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – ambasadoriai kartais užkiša susidariusias
skyles. Galbūt 12 val. kvalifikacijos kursams 1000 Eur yra per daug. Galbūt reikia pakviesti ir
savų žmonių paskaityti paskaitas, galbūt kelis iš šalies. Čia derinamas klausimas kaip viskas
turi atrodyti. Visada, kai rašai projektą, nori maksimumo, tačiau retai jį gauni. Gal pereikime
prie transporto. Mūsų yra paskaičiuota, kad VGTU transporto vienas kilometras kainuoja 0,4
Eur. Aš manau, kad ambasadoriai turėtų vykti su VGTU transportu. Skirtume pinigams lubas,
o apmokėtume pagal faktą. Turite apriboti viršutinę sumą. Maitinimą aš taip pat pakritikuočiau.
Asmeniškai man moka iki 5 Eur išvykos metu. Reikia nustatyti čia lubas taip pat. Jei vienai

dienai išvyksta, tai už vieną dieną žmogui galime duoti po 5 Eur maitinimui. Jei važinėjama
Vilniaus mieste - galime skirti per pusę mažiau.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – kol kas tai logiškiausias pasiūlymas.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – turi dar suprasti, kad mes tų pinigų negalime
duoti tau į asmeninę sąskaitą, atsiskaitysime vidinėse VGTU SA sąskaitose. Pradėkime kalbėti
apie konkrečias sumas. Aš klausiu dabar valdybos. Kiek lektoriams būtų normalu skirti? Aš
pats siūlau 200 arba 300 Eur.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – gal kokius 400 Eur reiktų skirti jei dar
skaičiuotume sodrą ir mokesčius.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – bet jei čia netyčia pavyktų susitarti su KIF
dekane ar kokiais lektoriais galbūt nereiktų tiek tų pinigų? Aš nemanau, kad jie tiek imtų.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas, paraiškos teikėjas) – jei ir būtų lektoriai
iš mūsų vidaus, tai jie ne tie. Jie netinka, nesupranta pardavimu.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – ar mes norim parduoti, kaip jau ir Džiugas sakė
ar apgauti studentus. Aš manau, kad į patį ambasadorių reikia investuoti, bet tam, kad jis neštų
žinią, o ne tam, kad parduotų.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – jie irgi nori kažko asmeniškai išmokti,
gauti naudos ir sau, pasikelti savo kompetencija. Mano pasiūlymas, tai pasidaryti aiškų lėšų
paskirstymą transportui, lektoriams ir maitinimui. Tą samatą galėtų tvirtinti ir prižiūrėti
pavyzdžiui SPIC direktorė.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – tai jūs drąsiai ir galite tokį nurodymą duoti,
paskirti SPIC direktorę kaip projekto vadovę. Tai numato ir nuostatai.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – svarstymas ir priėmimas turi būti dabar?
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – na mes šiandien svarstom projektą.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – aš tai siūlau pasidomėti daugiau ir ne viena
lektore.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – as manau, kad šitą analizę privaloma padaryti.
Šiandien mes galime viskam nusimatyti lubas. Lektoriams šiandien aš siūlau 300 Eur. Ką mano
kiti?
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – aš už 300 Eur.
Vyksta valdybos balsavimas dėl projekto dalies lektoriams.

Siūlymas skirti 300 Eur.
Visi balsuoja už.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – aš siūliau 400 Eur ir neatsiimu.
Dovilė Padegimaitė (VGTU VKD atstovė) – aš taip pat už 400 Eur.
Pagal VGTU SA fondo nuostatus ir numatytą balsavimą, projekto sąmatoje numatytoms
lektorių išlaidoms buvo skirta 400 Eur.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – einam prie transporto.
Romualdas Kliukas (VGTU studijų prorektorius) – aš paskaičiavau, kad čia grubiai būtų 1500
km. Su VGTU transportu čia nubūtų daug.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) - už Vilniaus gaunasi trys didelės kelionės, galbūt
keturios. Siūlome lubas 450 Eur, bet padengsime apmokėjimą pagal įrodytą faktą ir sąmatą,
kurią patvirtins SPIC direktorė.
Vyksta valdybos balsavimas dėl projekto dalies transportui.
Siūlymas skirti 450 Eur.
Visi balsuoja už.
Studijų prorektorius bei VKD atstovė taip pat sutinka.
Pagal VGTU SA fondo nuostatus ir numatytą balsavimą, projekto sąmatoje numatytoms
transporto išlaidoms buvo skirta 450 Eur.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – dėl maitinimo taip pat reikia žiūrėti pagal faktą.
Siūlau 250 Eur ribas, kompensuojam pagal faktą.
Vyksta valdybos balsavimas dėl projekto dalies maitinimui.
Siūlymas skirti 250 Eur.
Visi balsuoja už.
Studijų prorektorius bei VKD atstovė taip pat sutinka.
Pagal VGTU SA fondo nuostatus ir numatytą balsavimą, projekto sąmatoje numatytoms
maitinimo išlaidoms buvo skirta 250 Eur.

Projektas yra patvirtintas ir dalinai finansuotas.
Projektui skiriama lėšų sąmata pasiskirsto taip:
Lektoriai – 400 Eur.
Transportas – 450 Eur.

Maitinimas – 250 Eur.
Viso – 1100 Eur.

2. APTARTA: VGTU SA DŽEMPERIAI;
NUTARTA: Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) - matėt, kad gavau dar vieną
pasiūlymą gamybai su žemesne kaina. Kaina skiriasi keturiais eurais. Ar kažkur keičiasi? Ar
daugiau žmonių užsisakytų?
Andžej Kuldoš (VGTU SA EF L.E.P. pirmininkas) – galbūt dar vienas žmogus atsirastų.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – pas mane irgi gal vienas.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – tai tada nebetempiam laiko. Aš parašysiu
komentare, per kiek laiko padarys užsakymą, kai tik žinosiu tiksliai.
Andžej Kuldoš (VGTU SA EF L.E.P. pirmininkas) – kada bus jau galutinė data pinigams ir
užsakymams?
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – tada, kai apmokėsiu išankstinę SF.

3. APTARTA: PIRMAKURSIŲ INTEGRACINIS PLANAS (Priedas Nr. 3)
NUTARTA: klausimą pristato Evaldas Jasaitis (VGTU SA žmogiškųjų išteklių vadovas).
Klausimų sesija:
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – ar pristatymai stovyklose bus ir apie kitus
komitetus ne tik SARK?
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – padarysim visų, galėsim didesnę dalį palikti
SARK, o kitą dalį likusiems.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – kada vyks pirmi susitikimai?
Evaldas Jasaitis (VGTU SA žmogiškųjų išteklių vadovas) – per pirmas dvi rugsėjo savaites.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – kaip bus su pirmininko keitimais? Kaip
juos supažindinti?

Evaldas Jasaitis (VGTU SA žmogiškųjų išteklių vadovas) – pas kitas Lietuvos savivaldas
būna tokie žmones, kaip mentoriai. Galėtume čia iš jūsų imti pavyzdį ir senieji pirmininkai
neturėtų iš karto dingti ir perduotų patirtį.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – kas prižiūrės plano vykdymą jei ŽIK
neveiks fakultete?
Evaldas Jasaitis (VGTU SA žmogiškųjų išteklių vadovas) – turi ŽIK, jei ne - pirmininkas. Jei
reikės ir aš padėsiu.
Andžej Kuldoš (VGTU SA EF L.E.P. pirmininkas) – o kokias jiems užduotis duoti, kad
neatbaitytume pirmakursių?
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – reikia duoti paprastas, išsprendžiamas.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – duokit simuliacijas, jau spręstas situacijas.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – pas mus daug žmonių, kaip skirstyti į tris
grupes juos?
Evaldas Jasaitis (VGTU SA žmogiškųjų išteklių vadovas) – nebūtinai į tris, svarbu, kad jums
patogu būtų.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – esminis dalykas yra laviruoti tarp rimtų ir
smagių dalykų. Tam, kad neatbaidyti žmonių, kurie nori rimtai dirbti ir tie kurie nori būti.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – čia kaip šablonas? Ar reikia taip ir veikti?
Evaldas Jasaitis (VGTU SA žmogiškųjų išteklių vadovas) – jus tik vėliau pasitvirtinsit jau
pilną planą ir tada ŽIK tuo vadovausis, kaip šablonu.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – aš nelabai supratau su mentorių puse.
Kaip per pusantro mėnesio įvesti pirmakursius į integracinį modelį?
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – tu duodi pirmakursiams per susirinkimą
pamatyti kaip veiks kandidatai. Duodi užduočių kandidatams, rodai pirmakursiams, kaip jie
veikia ar susitvarko.
4. APTARTA: NAUJAS MOKYMŲ MODELIS (Priedas Nr. 4);
NUTARTA: klausimą pristato Evaldas Jasaitis (VGTU SA žmogiškųjų išteklių vadovas).
Klausimų sesija:
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – gerai yra su poreikių analize.

Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – kaip bus su mūsų rudens ir pavasario
mokymais?
Evaldas Jasaitis (VGTU SA žmogiškųjų išteklių vadovas) – jų niekas nelies, čia yra jūsų
vidiniai dalykai. Čia kalbama apie visas kitas jūsų kompetencijas.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – čia nėra aktualu visiems. Kai vyksta jūsų
rudens mokymai jūs lipdotės, šiek tiek galbūt mokotės ir integruojat. Pavasario mokymuose
keliat kompetenciją ir ją stiprinat. Čia Evaldas kalba apie komitetų ar kitus mokymus.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – o yra lektoriai kviečiami ir erdvės
skirstomos? Čia buvo apgalvota?
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – čia pagal poreikį, ne tvarkoj manau reikia tai
jau nusimatyti.
Evaldas Jasaitis (VGTU SA žmogiškųjų išteklių vadovas) – gerus lektorius gaunat ir
nemokamai. Tokiems mokymams mes išleidžiam pinigus šiukšlių maišams, vandeniui ir
picoms.
5. APTARTA: STUDENTAI STEBĖTOJAI (Priedas Nr. 5);
NUTARTA: Klausimą pristato studentų stebėtojų darbo grupė.
Klausimų sesija:
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) - siūlau iš karto rašyti ne SA atstovas, o
kaip pats studentas.
Andžej Kuldoš (VGTU SA EF L.E.P. pirmininkas) – kaip dėstytojams pranešim apie šitą
dalyką?
Darbo grupė – turi parodyti administraciją. Jie turės suteikti informaciją.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – kaip atrodys stebėjimas, kai galima
naudotis kompiuteriu?
Dominykas Tvaska (VGTU SA akademinių reikalų vadovas) – yra reglamentuota
egzaminavimo tvarkoje, kad dėstytojo visomis leidžiamomis priemonėmis galima naudotis.
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – kaip kas kviečia?
Darbo grupė – prioritetas yra vykti stebėti tuos egzaminus į kuriuos kviečia, bet galimi trys
stebėjimo būdai.

Laura Repšytė (VGTU SA KIF pirmininkė) – o iš SA žmonės bus priversti eiti stebėti, nes iš
mūsų tai tikrai niekas neis?
Darbo grupė – ne, nebus, bet faktas pradžioje manome, kad trūks žmonių. Visi studentai
galės registruotis į visus egzaminus stebėjimui.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – kas atrinkinės studentus stebėtojus?
Darbo grupė – bus žmonių limitas, kai jau bus užsiregistruota į tam tikrą egzaminą, sistema
tai matys ir nebeleis per daug žmonių registruotis į tą patį laikymą.
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – kaip bus su stebėtojų stebėjimu, kad jie
dirbtų atsakingai ir savų žmonių neužstotų?
Darbo grupė – jo sąžinės reikalas ir vardo orumas, jo asmeninė atsakomybė.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – reiktų tik bandyti, tada matysim ką reikia
tobulinti.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – čia turi labai jautriai komunikuoti. SA įvaizdis
visas kaba ant stebėtojų. Aš būčiau už tą dviejų žmonių siuntimą stebėti vieno egzamino, taip
labiau užkirstume kelią nesąžiningumui.
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – visi SARK koordinatoriai turės prieigą
prie registracijos dokumento ir matys užsiregistravusius?
Darbo grupė – matys visi, ypač SARK, nes jie bus atsakingi už savo stebėtojus. Turim
suprasti, kad jei mes nieko nedarom, tai mes mes su tuo sutinkam.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – aš siūlau patvirtinti nuostatus ir formą su viena
sąlyga, kad formoje pakeistumėte SA nario vietą į studentą.
Vyksta valdybos balsavimas dėl studentų stebėtojų modelio nuostatų ir registracijos
formos tvirtinimo.
Balsai pasiskirstė taip: 10 – už, 0 – prieš, 1 – susilaiko.
Studentų stebėtojų modelio nuostatai ir registracijos forma yra patvirtinti su sąlyga, kad
formoje pakeistumėte SA nario vietą į studentą.

6 . APTARTA: KITI KLAUSIMAI
NUTARTA: Evaldas Jasaitis (VGTU SA žmogiškųjų išteklių vadovas) – Alumni sistemos
darbo grupė tikrai labai sunkiai šlubavo. Kviečiau žmones, tačiau jie nieko nedarė ir

neatvyko. Nusprendžiau, kad nereikia daryti visko greitai, norisi kokybiškai. Noriu per vasarą
paruošti šitą sistemą.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – aš manau, kad ir gerai. Nereikia, kad kartotųsi,
kaip su darbo reglamentu. Ten reikėjo priimti dokumentą, o po to jį dar du metus taisyti. po to
Evaldas Jasaitis (VGTU SA žmogiškųjų išteklių vadovas) - jei norit patys prisidėti prie
Alumni darbo grupės tai parašykit, pridėsiu.
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – aš dėl priėmimų noriu pasiklausti. Mums
reikia viską daryti, kad pirmakursiai kuo daugiau atvyktų į priėmimus.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – bus LSS platforma, kurioje jie kalbės apie
nuotolinę registraciją, perduosiu informaciją, kurią gausiu, galbūt tada galėsime išspręsti
klausimą.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – dar turiu prašymą dėl informacijos. Žinau, kad
kai kurie fakultetai tai vykdo, kai kurie ne. Kalbu apie baigiančiųjų studijas apklausas. Jeigu
tokios apklausos jūsų fakultete vykdomos, tai prašau pasidomėkit. Pasidalinkit su manimi
pastabomis, patirtimis iki šios savaitės galo.
Gailė Žebrytė (VGTU SA viceprezidentė) – vis dar nevisi atgal atnešėte savanoriškų darbų
sutartis. Laukiu jų.
Gailė Žebrytė (VGTU SA viceprezidentė) – priverskit savo vices skaityti jų protokolus ir
laiku daryti numatytus darbus. VVF, FMF, KIF, SF – jums vis dar trūksta kuratorių.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – Andrius mane atakuoja dėl stovyklų. Mes
negalime tiesiog atsisakyti jo paslaugų, reikia padaryti maisto tiekimo kainų analizę.
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – kaip dėl stovyklos kainos? Reikia
nusistatyti kokia ji bus šiemet.
Valdyba preliminariai nusimatė išlaidas kiekvienai stovyklai:
VGTU transportas – apie 10 Eur;
Pagalvės mokestis Aukštadvaryje – 2 Eur žmogui (dviems paroms);

Marškinėliai – apie 3,5 Eur;
Maitinimas – apie 15 Eur žmogui;
Mūsų automobiliai ir nuomojamas transportas – 5 Eur;
Stovyklos pasiruošimas, reikmenys – 1,5 Eur.
Preliminari stovyklos kaina gaunasi 35 Eur.
Laura Repšytė (VGTU SA KIF pirmininkė) – prašau akreditavimo Benui Bulaukai.
Vyksta valdybos balsavimas dėl akreditavimo organizavimo Benui Bulaukai.
Visi už.
Evaldas Šliažas (VGTU SA AGAI pirmininkas) – mūsų stovyklų sutartyse nėra numatyta dėl
žmonių fotografavimo ir filmavimo bei medžiagos naudojimo nieko.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – sutartys keisis. Derinsim dar su jumis viską.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas) – prašau akreditavimo Martynui
Deveikiui.
Vyksta valdybos balsavimas dėl akreditavimo organizavimo Martynui Deveikiui.
Visi už.

Posėdžio pirmininkas

Matas Povilauskas

___________
(Parašas)

Posėdžio sekretorius

Gailė Žebrytė

___________
(Parašas)

Priedas Nr. 2
VGTU STUDENTŲ ATSTOVYBĖS
PARAMOS FONDO KONKURSO PARAIŠKA
2018 METAI
Eil. Nr.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Veiklos rūšis, paramos kuriai teikiama paraiška:
VGTU SA strateginių tikslų įgyvendinimas
Akademinė veikla
Socialinė veikla
Kultūrinės ir pilietinės iniciatyvos

Pažymėkite (X)

X

1. BENDRA INFORMACIJA:
1.1. Paraiškos teikėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas:
Silvestras Mečkovskis
1.2. Projekto pavadinimas:
VGTU ambasadoriai
1.3. Prašoma suma
Bendra projekto suma
Iš jų:
Iš VGTU SA fondo prašoma suma
Kiti projekto finansavimo šaltiniai (nurodyti):
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1.4. Paraiškos teikėjo duomenys:
Vardas ir pavardė ar pavadinimas:
Adresas:
Telefonas:
El.paštas:
Projekto įgyvendinimo vietos adresas (jei
projektas įgyvendinamas keliose vietose,
nurodykite visus adresus)

Eur
7235,24

%
100 %

2000,00

27,64 %

5235,24

75,36 %

Silvestras Mečkovskis
Naujoji 2-6 Rūdiškės, Trakų raj
8 604 56462
silvestras.meckovskis@stud.vgtu.lt
Ozo g. 39, Vilnius
Įsruties g. 3, Vilnius
Aušros g. 47 Utena
Tilžės g. 137, Šiauliai
S. Daukanto g. 71A, Šiauliai
Lieporių g. 2, Šiauliai
Dainų g. 7, Šiauliai
Mokyklos g. 3, Pivašiūnų k., Alytaus r.
Ariogalos g. 19, Josvainiai
Mindaugo g. 18, Kėdainiai
Trakų g. 71, Rūdiškės
Vilniaus g. 2A, Paluknio km., Paluknio sen.
Įsruties g. 3, Vilnius
Ozo g. 39, Vilnius
Širvintų g. 82, Vilnius
Sietyno g. 21, Vilnius
Antakalnio g. 29, Vilnius
Taikos g. 81, Vilnius

1.5. Paraiškos teikėjo disponuojami materialiniai ištekliai, kuriuos planuojama panaudoti įgyvendinant projektą
Turto pavadinimas
Kiekis
Nuosavybės forma
Projekto veiklos, kurioms vykdyti
(nuomojama, pagal
bus panaudotas turtas
panaudos sutartį
disponuojama, įsigyta,
kita)
1. Knygos „Bakalauro sudijos 2018
500
įsigyta
Knygos bus dalinamos
VGTU“
moksleiviams kaip informacinė
medžiaga
2. Džemperiai „Vilkas Gedas“
50
įsigyta
Džemperius vilkės VGTU
ambasadoriai, kad tinkamai
reprezentuotų universitetą
pristatymuose mokyklose
3. Polo marškinėliai „Vilkas Gedas“
50
įsigyta
Marškinėlius vilkės VGTU
ambasadoriai, kad tinkamai
reprezentuotų universitetą
pristatymuose mokyklose
2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:
2.1. Problemos/situacijos analizė (glaustai aprašykite problemos, kurią sieks spręsti projektas, aktualumą ir situacijos
analizę, ne daugiau kaip 0,5 lapo (150 žodžių)):
Nors Lietuvoje vyksta daug renginių susijusių su studijų pristatymais (studijų mugės, viešos paskaitos ir pan.),
vis dar trūksta informacijas apie studijas iš pirmų lūpų t.y. iš pačių studijuojančių perspektyvos. Dalis
moksleivių neįvertina visų galimybių Lietuvoje: ką galima veikti po mokyklos baigimo, kokios yra perspektyvos,
kokių specialybių atstovų trūksta šiuo metu Lietuvoje. Sprendžiant šias problemas, reikalingi VGTU studentų
studijų pristatymai visoje Lietuvoje vyresniųjų klasių moksleiviams, siekiant padidinti stojančiųjų į
universitetus skaičių ir sumažinti emigruojančio iš Lietuvos jaunimo skaičių. Bendraamžių patirtis ir sėkmės
istorijos gali tapti gera inspiracija moksleivio tolimesnio kelio pasirinkimui.
2.2. Trumpas projekto pristatymas (ne daugiau kaip 150 žodžių):
Individualių pokalbių su studentais metu surenkama vyresnių kursų studentų komanda, kuriems yra organizuojami
parengiamieji mokymai (VGTU pristatymas, reprezentacijos įgūdžiai, derybos, pardavimai) kuriuos išklausę
ambasadoriai turės tinkamas žinias apie visą universitetą, stojimus ir pardavimo įgūdžius, kad išryškintų didžiausius
universiteto privalumus ir pritrauktų moksleivius. bandymą. Išklausę juos studentai, VGTU ambasadoriai, važinės po
mokyklas, dalyvaus studijų parodose ir atvirų durų dienose, atstovaus universitetą, gebės atsakyti į klausimus apie
stojimus, studijų programas, studijų procesą, laisvalaikio veiklas, infrastruktūrą.
2.3. Projekto tęstinumas:
Ar projektas yra tęstinis?
Taip
Ne
Jei taip, kaip bus užtikrintas jo tęstinumas?
Įvertinus VGTU ambasadorių projekto
(aprašyti tęstinumo galimybes)
suteiktą naudą, jis bus tesiamas, kasmet
rugsėjo mėnėsį pildant VGTU ambasadorių
komandą, vykdant atranką pagal numatytus
kriterijus. Bus tikrinama senesnių VGTU
ambasadorių motyvacija, žinios ir našumas.
Pačio projekto kryptis bus adaptuojama
pagal kintančius moksleivių poreikius.
2.4. Projekto tikslas(nurodykite aiškų, konkretų ir pasiekiamą tikslą):
Išlaikyti tą patį studentų skaičių VGTU kaip ir 2017-2018 studijų metais, pritraukiant vis daugiau geriais rezultatais
baigiančius moksleivius. Supažindinti moksleivius su VGTU rengiamų specialybių karjeros galimybėmis ir
perspektyvomis Lietuvoje.
2.5. Projekto uždaviniai, projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos, rezultatai:

Eil.N
r.

Projekto uždaviniai

Veiklos

Planuojami rezultatai (kiekybiniai
ir kokybiniai)

1.

Parengti VGTU
ambasadorius kurie
gebėtų tinkamai
reprezentuoti universitetą

Kviestinių ir VGTU lektorių
parengalieji mokymai VGTU
ambasadoriams

2.

Supažintinti moksleivius
su VGTU studijų
programų galimybėmis ir
perspektymomis

2.1. VGTU pristatymai mokyklose
2.2. VGTU ambasadorių konsultacijos
Facebook paskyros papildynyje
„Klausk studento“
2.3 VGTU pristatymas studijų mugėse
2.4 VGTU ambasadorių konsultacijos
VGTU atvirų durų dienose

Parengti 48 VGTU ambasadoriai
(iš kiekvienos bakalauro studijų
programos) kurie gebės tinkamai
apibūdinti moksleiviui savo ir savo
fakulteto studijų programas,
nukreipti pagal moksleivio studijų
lūkesčius į kito fakulteto atstovus,
pateikti universiteto pranašumus ir
nuopelnus ir atsakyti į visus su
studijomis ir stojimais susijusiais
klausimais.
Auganti VGTU rinkos dalis
lyginant su kitais Lietuvos
universitetais. VGTU studentų
dalis nuo visų Lietuvos studentų
skaičiaus daugiau nei 13%.

1.1.

2.6. Projekto dalyviai:
Bendras projekto dalyvių skaičius:

Tikslinė grupė*

Apie 3000 moksleivių, kuriuos planuojama sutikti
penkiolikoje gimnazijų, vienoje VGTU atvirų durų
dienoje ir vienoje studijų mugėje, bei konsultuojant per
Facebook paskyras.
9-12kl. Moksleiviai.

Kokiu būdu dalyviai bus pritraukiami į projektą?
Projekto dalyviai bus lankomi VGTU ambasadorių suplanuotų išvykų į mokyklas metu, VGTU atvirų durų dienoje,
studijų mugėje, bei konsultuojant per Facebook paskyras. Informacija taip pat bus siunčiama į mokyklas elektroniniais
paštais ir visa veikla bus viešinama socialiniuose tinkluose (Facebook ir Instagram).
* - tikslinę grupę prašome įvardinti konkrečiai, pvz., fizinę negalią turintys asmenys, moksleiviai, studentai,
organizacijų nariai ir pan.
2.7.Projekto trukmė:
Projekto pradžia/pabaiga

2018 rugsėjo 1 d. – 2018 gruodžio 9 d.
(metai/mėnuo/diena - metai/mėnuo/diena)

3. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS:
3.1. Informacija apie projekto vadovą:
Vardas, pavardė
Silvestras Mečkovskis
Pareigos (jei yra sudaryta
savanoriškų darbų sutartis)
Mobilus telefonas
8 604 56462
Elektroninis paštas
silvestras.meckovskis@vgtu.lt
3.2. Projekto vykdytojų veiklų pasiskirstymai:

Projekto veikla

Atsakingas
vykdytojas

Veiklos vykdymo laikotarpis (rekomenduojama pateikti
(metai/mėnuo/diena - metai/mėnuo/diena forma))

VGTU ambasadorių atrankos

Silvestras
Mečkovskis
Silvestras
Mečkovskis
Monika
Aleksiūnaitė
Silvestras
Mečkovskis

2018 rugsėjo 10 d. – 2018 rugsėjo 21 d.

VGTU am,basadorių mokymai
Išvykos į mokyklas
Moksleivių konsultacijos
socialiniuose tinkluose

2018 rugsėjo 24 d. – 2018 spalio 12 d.
2018 spalio 15 d. – 2018 gruodžio 9 d.
2018 spalio 15 d. – 2018 gruodžio 9 d

3.4. Projekto partneriai – juridiniai asmenys:
Eil.
Nr.

Institucijos, įstaigos,
organizacijos pavadinimas

Būstinės
adresas,
kontaktai

1.

Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

Saulėtekio
al. 11, LT10223
Vilnius Tel.
(8 5) 274
5030
Faks. (8 5)
270 0112
El. paštas
vgtu@vgtu.
lt

Bendradarbiavimo
statusas
(bendradarbiavimo
sutartis, planuojama
susisiekti ir pan.)
-

Glaustai apibrėžkite
organizacijos ar institucijos
vaidmenį projekte
Viešoji įstaiga teikia visą
dalomą medžiagą ir
aprangą VGTU
ambasadoriams

2.
4. PROJEKTO Viešinimas:
4.1. Projekto viešinimas (nurodykite projekto viešinimo būdus ir priemones bei įvardykite, kada planuojama atlikti
projekto viešinimą):
Vizitai į gimnazijas bus viešinami iš anksto VGTU puslapyje, vizito dienos metu VGTU socialiniuose tinkluose, taip
pat ir VGTU ambasadorių socialiniuose tinkluose.
5. VERTINIMAS:
5.1. Ar bus atliekamas projekto vertinimas?
Taip
Ne
5.2. Jei taip, aprašykite planuojamo vertinimo būdus (kokius pasirinksite vertinimo kriterijus, instrumentus
kiekybinių ir kokybinių duomenų surinkimui?):
Stojančiųjų ir priėmino centras skaičiuos įstojusiųjų į Vilniaus Gedimono technikos universitetą kiekį ir lygins
su kitų Lietuvos aikštųjų mokyklų įstojusiųjų skaičiais.
Taip pas bus lyginami praėjųsiųjų studijų metų ir šių metų aplankytų mokyklų skaičiai.
Lyginamas aplankytų gimnazijų įstojusių moksleivių skaičius su praėjusiasi metais.
Sekami konsultuoti moksleiviai Facebook papildinyje „Klausk studento“, ar yra įstojusiųjų sarašuose.

6. FINANSAVIMAS:

6.1. Projekto sąmata
Prašoma iš
VGTU SA
fondo (Eur)

Kitų šaltinių
skiriamų lėšų
suma (Eur)

Išlaidų rūšis

Išlaidų
pagrindimas

1000 Eur.

1000 Eur.

1.

Apmokėjimas už darbą projekto
vykdytojams, lektoriams ir kitiems
specialistams, reikalingiems
projekto įgyvendinimui (išmokos
pagal darbo, paslaugų, autorines
sutartis)

Kviestinių
lektorių
paskaitos/moky
mai VGTU
ambasadoriams
(Rimos
Vanagės,
žmonių analizės,
pardavimų ir
komandinio
darbo mokymai.
2 mokymai po 6
akademines
valandas – 12
akademinių
valandų – 1000
eur.)

2.

Patalpų nuoma ir išlaikymas
(šildymas, elektros energija,
vandentiekis, kanalizacija, apsauga
ir pan.)
Ambasadorių
išvykoms į
mokyklas

600 Eur.

600 Eur.

3.

Transporto nuoma ir išlaikymas
(degalai, tepalai ir pan.),
apmokėjimas už transporto bilietus

4.

Įrangos, priemonių ir reikmenų
(kompiuterių, kopijavimo aparatų,
rašymo lentų ir pan.) nuoma

5.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų
(kanceliarinių prekių, ūkinės
paskirties prekių ir pan.) įsigijimas

6.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas,
paštas, internetas ir pan.)

Eil.
nr.

7.

Renginio dalyvių
apgyvendinimas(ne daugiau
kaip 14,5 euro 1 asm. per parą)

Ambasdorių
aprangos
(džemperiai ir
polo
marškinėliai)

1235,24 Eur.

Viso reikalingos
lėšos (Eur)

1235,24 Eur.

8.

9.

Renginio dalyvių
maitinimas(ne daugiau kaip
7,5 euro 1 asm. per dieną)
Kopijavimo ir vertimo paslaugos,
leidybos ir pristatymo visuomenei
išlaidos

Ambasadorių
maitinimas

400 Eur.

Bukletai
„Bakalauro
studijos 2018
VGTU“

350 Eur.

4000 Eur.

4000 Eur.

5235,24 Eur.

7235,24 Eur.

Kitos išlaidos

10.
Iš viso:

2000 Eur.

7. KITA INFORMACIJA:
7.1. Papildoma informacija apie projektą

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Man žinoma, kad VGTU Studentų atstovybė
nefinansuoja projektų, kuriais siekiama gauti pelno. Gavęs paramą, įsipareigoju taupiai ir racionaliai naudoti
lėšas bei atsiskaityti už skirtų lėšų panaudojimą lėšų naudojimo sutartyje, sudarytoje su VGTU Studentų
atstovybe, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Projekto vadovas
__________________________
(Pareigos)
(jei yra sudaryta savanoriškų
darbų sutartis)

_______________
(Parašas)

Silvestras Mečkovskis
(Vardas ir pavardė)

8. SU PROJEKTO PARAIŠKA TEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.

Vieno
dokumento
lapų skaičius

Dokumento pavadinimas
Projekto paraiška (1 originalas)
Projekto vadovo gyvenimo aprašymas (1 egz.)
Bendradarbiavimo sutarties su projekto partneriais kopija , jeigu yra (1 kopija)
Kiti dokumentai, jeigu reikia (vieno dokumento 1 kopija)
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Priedas Nr. 3
PIRMAKURSIŲ INTEGRACINIS PLANAS

1. Priėmimai (liepos gale). Daryti slide show su VGTU SA nuveiktais darbais.
2. Fux‘ų stovkės (rugpjūčio (12-24d.)) VGTU SA naujas pristatymas. Daugiau apie nuveiktus
darbus, mažiau struktūros. Diskusija.
3. Susitikimai su kuratoriais (rugpjūčio 24d.-1d.). Kuratoriai pasidalina patirtimi apie SA. Pateikia
glaustą info apie SA ir jos naudą.
4. Rugsėjo 1d. Pirmininko ir HR žodis. Pirmininkas pasako dėl ko ir kaip gali studentas kreiptis į
SA. HR pristato pirmą susitikimo datą dėl prisijungimo prie SA.
5. Pirmasis susitikimas (pirmos dvi rugsėjo savaitės). Pristatoma SA F strūktūra, komitetų veiklą,
naudą. Pristato pirmininkas. Pranešama apie antro susitikimo datą, ateinančius darbus.
6. Antrasis susitikimas (trečia rugsėjo savaitė). Iki susitikimo koordinatoriai paruošia darbus
pirmakursiam. HR komiteto nėra. Komandos formavimas. Duodamos anketos
pirmakursiams, su klausimais apie jų tikslus ir prisijungimo prie SA prielaidas. Anketą
paruošia HR.
7. Rotacija. (daugiausiai per tris savaites nuo antro susirinkimo) Suskirstytos primakursių
grupelės eina per komitetus ir atlieka koordinatorių paruoštus darbus.
8. Rudens mokymai (iki akreditavimo (lapkričio pabaiga)). Paskaitos apie komitetus, komandos
formavimas. Pasirenkami komitetai.

9. AKREDITAVIMAS

Priedas Nr. 4
NAUJAS MOKYMŲ MODELIS
Pagrindinė idėja: Ištęstiniai mokymai, vykstantys tam tikro laiko tarpą, skirti išspręsti esamą problemą, taip
keliant SA narių komepetencijas.
Tikslas: Produktyvesni mokymai, kuriantys išliekamąją vertę, pakeisiantys esamą mokymų tvarką.
Mokymų eiga:

1. Vykodama poreikių analizę.
Vykdo: ŽI vadodvas
2. Kuriama darbo grupė. Darbo grupę sukviečia ŽI vadovas.
Grupę sudaro: ilgiau nei pusę metų organizacijoje veikiantis nariai. Komiteto vadovas. ŽI
koordinatoriai, projektų vadovas (optional)
3. Po mėnesio nuo darbo gurpės sukurimo įvyksta pirma mokymų dalis.
Pirma mokymų dalis: pristatomi mokymai, iškart pranešama apie ,kitos mokymų dalies datą.
Inicijuojami mokymai, teorinė paskaita, išsigryninama problema.
4. Tarp mokymų dalių, dalyviai atlieka jiem paskirtas užduotis ir pristato kitos mokymų dalies
metu.
5. Bent vienoje mokymų dalyje turi įvykti praktinės užduotys.
6. Visų mokymų metu renkama informacija (protokoluojama) apie mokymų planavimą, eigą ir
rezultatus.
7. Mokymų paskutinėje dalyje vykstą galutinis pristatymas ir darbų įsivertinimas. Taip pat
renkamas grįžtamasis ryšys.
8. Darbo grupė įsivertina savo darbą, mokymus ir pasirašo pastabas ateičiai.
Trukmė: mokymai vyksta ne ilgiau nei 3 mėn.

Priedas Nr. 5
Egzaminų vykdymo vertinimas

SA nario vardas, pavardė, parašas:
Dėstytojo nario vardas, pavardė, parašas:
EGZAMINŲ VYKDYMO VERTINIMO ANKETOS PILDYMO APRAŠAS
I.

Dalis – bendrieji reikalavimai.
1. Įrašoma egzamino vykdymą stebinčio ir vertinančio studentų atstovybės nario
vardas ir pavardė.
2. Įrašomas egzaminuojamųjų studentų fakultetas, studijų programa (specialybė),
kursas.
3. Įrašomas vykstančio egzamino pilnas pavadinimas.
4. Nurodoma tiksli data, numatytas egzamino pradžios laikas ir realus egzamino
pradžios laikas.
5. Nurodomas egzaminą organizuojančios ir vykdančios katedros pavadinimas.
6. Nurodoma egzamino vieta. Įrašomas egzaminą stebinčių dėstytojų skaičius
bei studentų skaičius.

II.

Dalis – egzamino vykdytojų vertinimas.
1. Vertinamos vykdytojų pastangos siekiant užtikrinti akademinį sąžiningumą.
Skalės reikšmių apibūdinimus rasite priede.
1.1 Vertinimas apibūdinamas komentaru aprašant, kodėl buvo skirtas pasirinktas
balas.

III.

Dalis – egzamino eiga.
1. Fiksuojami triukšmo atvejai.

IV. Dalis – nesąžiningumo atvejis.
1. Pildoma jeigu buvo užfiksuotas nesąžiningumo atvejis. Įrašomas
nesąžiningumo atvejį pastebėjęs asmuo.
2. Apibūdinamas nesąžiningumo atvejis pažymint skiltyje „2”.

3. Įvertinamas procesinis sklandumas išsprendžiant nesąžiningumo atvejį.
Skalėje pasirenkamas labiausiai tinkantis balas, kuris apibūdina kaip greitai,
sklandžiai, laikantis reikalavimų buvo priimami sprendimai.
4. Skiltyje smulkiai aprašomas nesąžiningumo atvejis.

EGZAMINŲ VYKDYMO VERTINIMO ANKETOS PRIEDAS NR. 1
Skalių vertinimo lentelė
Balų
skaičius

Įvertinimo apibūdinimas
Vykdytojo pastangos užtikrinti akademinį sąžiningumą

1.
2.
3.
4.
5.

Egzamino vykdytojas visiškai nesuinteresuotas užtikrinti akademinį sąžiningumą.
Nevaikšto, nestebi, nereaguoja į studentų elgesį. Pvz. skaito laikraštį, tikrina
koliokviumus.
Vykdytojas vaikšto po auditoriją, tačiau studentai nėra stebimi. Pvz. vykdytojas žiuri pro
langą, į grindis. Sudaromos galimybės akademiniam nesąžiningumui.
Vykdytojas vaikšto ir stebi periodiškai ta pačia trajektorija, todėl studentai gali nuspėti
galimybę nusirašyti. Sudaromos mažos galimybės akademiniam nesąžiningumui.
Vykdytojas nevaikšto, tačiau stebėjimo vieta nepriekaištinga. Užtikrinamas akademinis
sąžiningumas.
Vykdytojai optimaliai išsidėstę po auditoriją vaikšto, stebi studentų elgesį. Vykdytojų
pastangos vertinamas puikiai.

