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Dalyvių sąrašas: Priedas nr.1

APTARTA: ESU
NUTARTA:
Maltoje vyko Europos studentų sąjungos posėdis, kuriame dalyvavo 3 delegatai iš Lietuvos, LSS
prezidentas Mažvydas Savickas, VDU SA prezidentė Greta Šmaižytė ir VGTU SA prezidentas
Matas Povilauskas.
Posėdyje buvo svarstomos dvi labai svarbios temos:
1. Membership strategy – Europos studentų sąjunga labai didelė, yra nebeveiksnių organizacijų,
buvo svarstoma kaip su jomis elgtis bei diskutuojama, kokios organizacijos gali prisijungti prie
ESU kokios ne.
2. Quality papers – aukštojo mokslo kokybė.


Išrinktas naujas ESU prezidentas - Helge Sander Lie Schwitters!



Pagirtina posėdžio tvarka, nuomonė išsakoma tik tada kai turi mandatą.



Užmegzta daug naujų ryšių su skirtingų šalių savivaldomis.

APTARTA: Stipendijų fondo skirstymas
NUTARTA: VGTU SA Socialinių reikalų vadovei Kristinai Granauskaitei reikia pateikti fakulteto
stipendijų fondo skirstymo informaciją, kurią galite gauti iš Dekanato iki gegužės 12 d. (nebūtini
studentų duomenis)

Nepamiršti, kad po kiekvienų stipendijų skirstymo VGTU SA F pirmininkas turi pasirašyti.

APTARTA: VGTU SA MF – vienas didelis renginys
NUTARTA: Vienas didelis VGTU SA renginys išskirstytas
pasirodyti visi fakultetai.

tam tikrą laikotarp , kuriame galės

Fakultetai turėtų vieną jungtin simbol bei viešinimas kartu, bet kiekviename fakultete išryškinama
SA F spalva bei logotipas.
jungtin simbol . savaitę keli fakulteto rimtos veiklos, kurias uždaro bendras renginys – pvz. N2U.
Siūlymas – renginys turėtų vykti per savaitę.

APTARTA: VGTU SA MF – Seniūnų stovykla
NUTARTA:
PROBLEMA: seniūnai turi mažai motyvacijos, nemato tikslo stengtis gerai atlikti savo pareigas.
TIKSLAS: motyvuoti, paskatinti seniūnus atsakingiau žiūrėti savo pareigas.
IDĖJA: surengti stovyklą, kurią būtų pakviečiami 5 geriausi fakulteto seniūnai, taip vertinant jų
pastangas ir gerai atliktas pareigas.
VYKDYMO PRADŽIA: 2018 m. vasara
VYKDYMAS:
 Per pirmąj susitikimą pranešti, kad geriausiai savo darbą atlikę seniūnai vasarą turės
galimybę išvažiuoti stovyklą, supažindinti su visa tvarka, vertinimo sistema*. Š dalyką
metų eigoje vis priminti.
 Visus metus stebėti 1-3 kurso seniūnų veiklą ir mokslo metų pabaigoje išrinkti 5
aktyviausius fakulteto seniūnus. Juos rinkti pagal nustatytą vertinimo sistemą.
 Seniūnų stovykla turėtų būti panašios FUX’ų stovyklą koncepcijos (tik be tokių veiklų kaip
naktinis desantas ar pan.). Tai turėtų būti ne išvažiuojamieji mokymai, o daugiau
linksmybes orientuotos veiklos, kadangi stovykla būtų skirta atsidėkoti aktyviems
seniūnams, pakelti jų motyvaciją, suformuoti komandą.

visą stovyklą traukti 1-2 paskaitas (jų temos turėtų būti panašios kaip per pavasarinius SA
F mokymus). Pakviesti lektorius, kurie galėtų vesti motyvacijos, vieningumo, komandos
formavimo paskaitas.



Didžiąją stovyklos laiko dal paskirti smagioms veikloms, užduotims. Svarbu, kad seniūnai
turėtų galimybę susipažinti ir gerai praleisti laiką. (Seniūnams padovanoti marškinėlius, su
užrašu seniūnas ar pan.??).

VERTINIMO SISTEMA: Kad nebūtų nesusipratimų, seniūnus vertinti pagal taškų sistemą.
Už tam tikras veiklas, darbus būtų skiriami taškai, kuriuos seniūnai kauptų visus metus. 5
daugiausiai taškų mokslo metų pabaigoje turintys seniūnai gauna galimybę važiuoti stovyklą.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dalyvavimas susirinkimuose ir oficialiuose susitikimuose
Dalyvavimas neoficialiuose susitikimuose
Informacijos ir naujienų perdavimas grupei
Atsakymas laiškus, žinutes, reagavimas Facebook rašus
Apklausų pildymas
Aktyvus apklausų pildymas visoje grupėje (%)
Naujų idėjų, pasiūlymų, pastebėjimų pateikimas
...

APTARTA: VGTU SA 23 Gimtadienis
NUTARTA: Gegužės 26 dieną.
Dress code – taip kaip nesirengtum eidamas gimtadien . Kuo labiau random. Paskatinti savo
komandas pasiruošti aprangą gimtadieniui. Taip pat sugalvoti kaip pasveikinti su gimtadieniu.
APTARTA _- VGTU SA KIF nauja pirmininkė
NUTARTA: Gintarė Gaubytė išsikelia kandidatūrą
pareigas.

VGTU SA KIF laikinai einančios pirmininkės

Balsavimas ar patvirtinti VGTU SA KIF LEP pirminikės pareigas G.Gaubytę Už – 12
Susilaiko – 0.
Prieš – 0.
Gintarė Gaubytė patvirtinta VGTU SA KIF LEP pirmininkė.

APTARTA: Kaune vykes LSS posėdis
NUTARTA: LSS posėdyje dalyvavo Neda Balčiūnaitė ir Džiugas Dangovas. Posėdžio metu buvęs
LSS prezidentas Paulius Baltokas pristatinėjo konsolidacijos planą. Šiame posėdyje kalbama buvo
apie finansavimo tvarką bei apie nemokamas bakalauro studijas studentams su užkeltu balu.
Kaune LSS Tarybos posėdis. Baltokas pristatinėjo konsolidacijos planą , du svarbiausiai dalykai –
finansavimo pertvarka – nemokamas bakalauras studentams (užkeltas balas).
Tame pačiame mieste negali dubliuotis tos pačios programos, taip galime prarasti nemažą procentą
studentų. Uždarius studijas studentas galės tęsti kitoje AM, finansuos visas išlaidas kurias studentas
patirs.


Turime perteikti, tokią nuomonę, kuri yra naudingą studentams, o ne universitetui!

APTARTA: N2U
NUTARTA: N2U aptarimas vyks sekančioje VGTU SA Valdyboje.

Posėdžio pirmininkas

Matas Povilauskas

__________________________
(parašas)

Posėdžio sekretorius

Viktorija Vasiljeva

__________________________
(parašas)

