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Dalyvių sąrašas: Priedas nr.1
Darbotvarkė
1. Svečiai;
2. KILK;
3. LSS;
4. USK;
5. Kiti klausimai.
APTARTA: Svečiai;
Kunigas Marius trumpai pristatė veiklą apie studentų sielovadą ir galimybes bendradarbiauti.
Vilniaus

akademinės

sielovados

centro

darbuotojas

Matas

prumpai

pristatė

veiklą.

Siekia atliepti studentų porekius religijai. Jų tikslas apjungti suinteresuotus studentus. Jie nori
įtraukti studentus į tokias veiklas kaip: savanorystė (duombazės teikimas, pasiūlymai); konferencijų
organizavimas (aktualiomis temomis); išvažiuojamasis savaitgalis į vienuolyną (parodymas kaip ir
kas ten vyksta, galimybė susikaupti, pagyventi); mišios (du kartus per savaitę penktadienį ir
sekmadienį. Mišios vyksta Vilniaus mieste, senamiestyje); kelionė į Taize (siūlome studentams
keliauti į susitikimą su kitais katalikais. Dalyvauja apie 40K žmonių. Diskutuojama įvairiomis
taikos, sielovados, tikėjimo temomis). Vyksta ir „Alfa savaitgalis“ (dalis „Alfa kurso“ programos),
kuris yra orientuotas į krikščionis (susitikę žmonės diskutuoja apie tikėjimą, kitus klausimus).
Kunigas norėtų užsimti studentų dvasiniu konsultavimu, kurie atsiduria gyvenimo ribinėse
situacijose. Kviečia kreiptis ir siūlo susitikimus.
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Didžiausias prašymas yra bendradarbiavimo buvo viešinimas. Susisiekti drąsiai galima per medijas,
pačio Vilniaus akademinio sielovados centro puslapį.
NUTARTA: Pabandyti prijungti šalia psichologo esančio universitete ir dvasinį konsultavimą.
Sutinkame su viešinimu, tačiau viskas priklausys nuo informacijos pateikimo formos.

APTARTA: KILK;
Pristatoma KILK struktūra (priedas nr. 2).
Klausimų sesija.
Pristatomas KILK uždirbamų lėšų paskirstymas (priedas nr. 3).
Klausimų sesija.
NUTARTA: Vyksta balsavimas dėl KILK struktūros patvirtinimo.
Balsavimas:
Už - 6;
Prieš - 2;
Susilaiko – 1;
Struktūra yra patvirtinta.
Vyksta balsavimas dėl KILK uždirbamų lėšų paskirstymas.
Balsavimas:
Už – 8;
Prieš – 0;
Susilaiko – 1;
Lėšų paskirstymas yra patvirtintas.

APTARTA: LSS. Tapimas tikraisiais nariais;
NUTARTA: Reikia iki kitos konferencijos (ne iki lapkričio 4 d.) susidėlioti savo darbus su KTU ir
kokią naudą gautume iš LSS kartu su KTU. Būtina kalbėti su Alumni dar ne kartą su visa Valdyba.
APTARTA: USK;
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Peržiūrimi studijų programų prierašai ir iki sausio 1 d. bus priimti nauji prierašai. Kaikurios studijų
programos bus išregistruotos. Studijų programos, kurios yra akredituotos trims metams, bet
nesurenka daug studentų, galės būti vykdomos, jei SPK vadovas privalės sudaryti ir pateikti planą
kaip jis „promins“ jau minėtą studijų programą. Studijų programų pakeitimai privalo būti pateikti
iki vasario 1 d. Studijų nuostatai šiuo metu yra normalūs, tačiau SD dabar teikia siūlymus ir
papildymus dėl nuostatų, tačiau ne esminius.
SD dėl BBD aprašo renka darbo grupę. Bus sudarytas bendras šių darbų „VADOVAS“.
Dominykas Tvaska bus šioje darbo grupėje. Iki vasario 1 d. turi būti sudaryta darbo grupė.
Bus keičiami studijų programų pavadinimai iki lapkričio 15 d.
NUTARTA: Siūlymas sukantaktuoti su dekanatais dėl studijų programų prierašų ir programų
keitimo lamabpo.

APTARTA: Kiti klausimai;
1. TIF – siūlymas tvarkyti pažintines praktikas, nes fakulteto studentams yra didžiulis poreikis.
Po dviejų kursų praktika būtų daug naudingesnė ir atneštų daugiau naudos.
2. FMF – dekanatas kalba apie “nesąmones” dėl mokyklos pažymių. CB – bus žiūrima į
bendrą vidurkį. Kriterijus yra niekinis. LSS ir ŠMM jau žino problemą ir jau apie ją
kalbama.
3. CB - Priminkite Vicems, kad jie irgi dalyvauja seniūnų inkubatoriuje. Jau pranešė VVF,
APF, AF, EF.
4. SF – kokios datos yra konferencijų? CB – konferencija “Tai ko nepagooglinsi” vyks
Vilniuje, organizuoja KTU ir VGTU, lapkričio 25 d. Konferencija vyks nuo ryto.
5. MF – prašome pateikti visų Vadybos posėdžių darbotvarkes. CB – įsipareigojame pateikti
darbotvarkes penktadienį vakare.
6. VVF – prašome pinigų mokymams. 300 Eur.
Sodybai ir maistui.
Vyksta balsavimas dėl pinigų skyrimo:
Už – 9;
Prieš – 0;
Susilaiko – 1;
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7. AF – kaip dėl akreditavimo skatinamųjų priemonių. TIF, FMF – reikia taurės. Visi sutinka.
8. AF – dėl barakų. Mes susitvarkėme ir turim tvarką dėl darbo kambarių. Būtina keisti durų
spynas, nes neįmanoma dirbti, balaganas.
Studijų vadovas. Meninio darbo studijų vadovo keitimas.
Kas kiek laiko turi vykti dekanato posėdžių? Poreikis pas mus yra didelis, tačiau posėdžiai
nevyksta.
Dėl įėjimo į elektroninio praėjimo į senamiesčio rūmus. Ar tikrai paduoti dokumentai
viešąjam pirkimui?
9. FMF – šiandien buvau Kaune. KTU turi labai gerų įdėjų, vienas iš jų – viešinamas posteris,
su nuveiktais darbais ir misija. Kitas – universitete esančiuose TV rodo tvarkaraščius
studentams (labia gerai, kad apačioje ekrano tuo metu eina eilutė su reklama ir panašiai).

Posėdžio pirmininkas

Matas Povilauskas

__________________________
(parašas)

Posėdžio sekretorius

Gailė Žebrytė

__________________________
(parašas)
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Priedas Nr. 2
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Priedas Nr. 3
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