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APTARTA: VGTU Senatas
NUTARTA:

1.1 Stipendijos.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė teiks siūlymą dėl
stipendijų skyrimo tvarkos aprašo paskirstymo pakeitimų.
1.2 Komfortabilumo gerinimo projektas.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė, atstovaudama universiteto
studentus ir atsižvelgdama į jų norus bei poreikius, paruošė pasiūlymų paketą dėl
komfortabilumo gerinimo universitete.
1.3 VGTU SA Valdyba balsuoja ar prof. Habil. Dr. Edmundas Kazimieras Zavadsko gali
užimti Statybos fakulteto Tvariosios statybos instituto direktoriaus pareigas:
Už – 12.
Susilaiko – 0.
Prieš – 0.
VGTU SA Valdyba pritaria prof. Habil. Dr. Edmundas Kazimieras Zavadsko
kandidatūrai užimti Statybos fakulteto Tvariosios statybos institute direktoriaus pareigas.

VGTU SA Valdyba balsuoja ar prof. Dr. Mindaugas Jurevičius gali užimti Mechanikos
fakulteto Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedros vedėjo pareigas:
1

Už – 12.
Susilaiko – 0.
Prieš – 0.
VGTU SA Valdyba pritaria prof. Dr. Mindaugo Jurevičiaus kandidatūrai užimti
Mechanikos fakulteto Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedros vedėjo pareigas.
1.4 Iki birželio 12 d. Kūrybinių industrijų fakultete atlikti apklausą apie dėstytoją Rusko,
apie jos kompetentingumą dėstyti anglų kalbą, šią informaciją panaudosime Senato posėdžio
metu.

APTARTA: VGTU Rektoratas
NUTARTA: Birželio 7 dieną vykstančiame Rektorate dalyvaus ir VGTU Studentų atstovybės
nariai, kurie diskutuos klausimu – kodėl universiteto studentai apie universitetą atsiliepia neigiamai.
VGTU SA Valdybos nuomonė, kodėl universiteto studentai nepatenkinti šia įstaiga:


Pirmame semestre įvadinės paskaitos neatitinka savo lūkesčių. Siūlymas, kad paskaitas
vestų fakulteto socialiniai partneriai.



Neužtikrinta dėstytojų kompetencija, neatsižvelgiama į tai ką dėstytojas dėstai bei kaip jis
pateikia informacija.



Neužtikrinta dėstymo kokybė. Siūlome surinkti infiltruotų studentų grupę, kurie stebi
srautines paskaitas ir po to teikia ataskaitas apie jas.



Privalomas apklausų pildymas. Siūlymas, kiekvieną kartą, kai užeini į mano.vgtu.lt portalą
privalomai užpildyti tik apie vieną dėstytoją apklausą, kurios klausimai būtų viename lape.



Negalime pakeisti dėstytojų. Dėstytojai gauna per mažą atlyginimą, geri ir kompetentingi
neturi motyvacijos dėstyti studentams.



Pasenusi VGTU įranga, kuria naudojasi dalis bakalauro studentų.



Stipendijų nebuvimas docentams.

APTARTA: Talka prie hamakų
NUTARTA: Jei VGTU ūkio skyrius nereaguos į Studentų atstovybės prašymą sutvarkyti teritoriją
prie VGTU hamakų, tuomet surinkti studentų atstovybės grupę ir patiems tą teritoriją sutvarkyti.
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APTARTA: Kuratorių programa
NUTARTA: Jau prasidėjo kuratorių atrankos fakultetuose. Svarbu kiekvienam atrinktam kuratoriui
priminti, kad dalyvavimas liepos mėnesį SARK paskaitose privalomas.
APTARTA: VGTU SA CB ir HRai
NUTARTA: Nuo šiol kiekvienas fakulteto atstovybės HR`as gali rašyti Evaldui Jasaičiui su tam
tikrais klausimais, po birželio 27 dienos įvyks HR`ų susirinkimas. Taip pat, jei koordinatorius
susiduria su tam tikromis problemomis, drąsiai gali kreiptis į Centrinio biuro vadovus.

APTARTA: VGTU Pirmakursių stovyklos
NUTARTA: Liepos mėnesį įvyks VGTU Aukštadvario sporto ir poilsio bazės namukų tvarkymas.

APTARTA: INDI`17
NUTARTA: Gauta bendrai – 465 eu. Išleista – 327,07 eu.
LIKUTIS: 137,93
120 €  SA EF
17,93 €  SA MF ir SA TIF .
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