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Posėdžio sekretorė: Viktorija Vasiljeva

Dalyvių sąrašas: Priedas nr.1

APTARTA: LSS rinkiminė konferencija
NUTARTA: LSS naujasis prezidentas Eigirdas Sarkinas, išrinktas 14 balsų persvara.
Naujoji prezidento komanda yra tikrai kompetentinga, viena iš pirmųjų darbo gairių – stiprinti
mažąsias savivaldas.
APTARTA: VGTU SA F vidinių mokymų aptarimai
NUTARTA: Pliusai –
 VGTU SA SF – mokymai vyko vieną dieną.
 VGTU SA VVF – mokymai vyko 3 dienas.
 VGTU SA FMF – VU SA Alumni, Tvaskos ir Nedos paskaitos.
 VGTU SA MF – debatai.
 Visiems – simuliacijos.

APTARTA: Alumni sąskrydis
NUTARTA: VGTU SA Alumni sąskrydyje dalyvavo tik 14 narių.
 Alumni yra 2 metus aktyviai veikę nariai organizacijoje.
 Atrinkti savo fakultetinėje atstovybėje Alumnius ir juos pridėti į VGTUSA ALUMNI
facebook grupę.
 Palaikyti ryšius su Alumni nariais, tai indėlis į ateitį.

APTARTA: Akreditavimas
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NUTARTA: Akreditavimas įvyks per paskutines dvi lapkričio savaites. Akreditavimas Valdybai
vyks atskiru metu.
APTARTA: NORDTEK
NUTARTA: Šiaurės ir Baltijos šalių universitetų sąjunga.
Birželio 6-9 dienomis įvyks posėdis.
Susitikimo metu bus analizuojami klausimai:
1) Vietose, kuriose mokaisi, ar jos išnaudojamos teisingai, ar reikia daugiau?
2) Tarpdisciplininiai projektai;
3) Projektais paremti mokymai;
.

APTARTA: TSD
NUTARTA: Tarptautinė studentų diena – lapkričio 17 d.
Vilniaus regione už TSD atsakinga ISM SA.
.

APTARTA: Tai ko nepagooglinsi
NUTARTA: 99 % SARK prisijungia prie KTU SA projekto – “Tai ko nepagooglinsi”.
Pranešėjai: VGTU SA, KTU SA, VU SA, VDU SA, KU SS, LSMU SA.
Dalyviai (svečiai): kviečiame visus norinčius ir besidominčius.
Laikas: Lapkričio 25d. 10:00-19:00.
Vieta: Saulėtekio al. 11, Vilnius.
Formatas: Visas keturias temas aptarinėsime atskirai. Kiekvienai temai bus skiriama po 1h 45min
(iki 5min kiekvienos savivaldos pristatymui ir likęs laikas diskusijai).
Temos:
1. Vertinimo kultūra universitetuose
a. Vertinimo būdus ir kriterijus nustato dėstytojas ar katedra, ar tai bendra atsakomybė?
b. Ar jūsų AM turi bendrą vertinimo kultūrą, ar kiekvieno dėstytojo standartai iš esmės
skiriasi?
c. Kaip savivalda prisideda prie vertinimo tvarkos reglamentavimo?
2. Studentų savivaldos valdymo struktūra
a. Kokie valdymo organai sudaro studentų savivaldą (pavyzdžiui, prezidentas,
valdyba/taryba, konferencija ir pan.)? Kaip jų sprendimai tarpusavyje susiję?
b. Kokie komitetai veikia studentų savivaldoje? Pagrindinės jų veiklos kryptys.
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3. Studentų atstovavimas
a. Kaip kokybiškai surinkti tikslingą studentų nuomonę?
b. Kaip pasirinkti poziciją dėl „didesnio gėrio“ ir daugumos studentų nuomonės?
c. Kaip pateikiamas grįžtamasis ryšys? Kaip studentams parodyti, kad jų nuomonė buvo
išgirsta?
4. Studentų savivaldos narių kompetencijos kėlimas
a. Kaip vyksta žinių perdavimas (ne tik bazinių žinių, bet ir gilesnių kompetencijų)?
b. Ar vyksta žinių patikrinimas? Jei taip, tai kaip?
c. Su kokiais didžiausiais sunkumais susiduriate?
APTARTA: Apšvietimas`17
NUTARTA: „Apšvietimas 2017“ – Konstitucijos egzamino principu paruoštas testas, kurio pagrindą
sudarys klausimai iš Mokslo ir studijų, Švietimo įstatymų bei Bolonijos proceso. Taip pat studentų lauks
klausimai apie savanorišką veiklą, studentišką judėjimą ir tiesioginį studentų atstovavimą. „Apšvietimo
2017“ dalyviais gali tapti visų studijų pakopų ir formų studentai.
Egzaminas vyks dviem etapais. Per pirmąjį savo akademines žinias Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentai galės pasitikrinti lapkričio 9 dieną, ketvirtadienį. Šių metų naujovė – pirmas etapas vyks online,
adresu: www.vdusa.lt/apsvietimas17.
Antrasis, finalinis, etapas vyks raštu lapkričio 22 dieną, trečiadienį, Kaune, Vytauto Didžiojo
universitete.
Informacija pirmajam etapui:
1. egzamine bus galima dalyvauti paspaudus www.vdusa.lt/apsvietimas17
2. nuoroda bus suaktyvinta ir užduotis bus galima spręsti lapkričio 9 dieną nuo 8 iki 22
valandos.
3. registruojantis nurodomas vardas, pavardė, atstovaujama aukštoji mokykla, kontaktinis el.
paštas.
4. perėjus prie kito klausimo galimyb s gr žti atgal N RA. Todėl, rinkitės atsakymus atsakingai.
5. visi klausimai PRIVALOMI.
6. paspaudus nuorodą Anuliuoti atsakymus ir prad ti iš naujo jūs dalyvavimas bus
NE SKAITYTAS. Bandant prisijungti antrą kartą iš jūsų bus prašoma patvirtinimo kodo, kuris
gaunamas tik mums asmeniškai jums išsiuntus laišką.
7. kai kurie klausimai gali būti nustatyti su LAIKO limitu.
Šie reikalavimai taikomi siekiant išvengti akademinio nesąžiningumo atvejų.

APTARTA: Debatai
NUTARTA: VGTU organizuojamas „Žaibolaidis“ tema – „Ar XXI a. kokybiškoms studijoms
reikalingi dėstytojai?“. Dalyvavo Matas Povilauskas, Karolis Drungilas, Edvins Krapčenko.
APTARTA: KILK
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NUTARTA: Prieduose yra KILK nuostatai bei darbo reglamentas.
Dominykas Jasiulionis kelia kandidatūrą į KILK vadovo pareigas.
Klausimų sesija:
1. -Ar KILK`as turės atskirą banko kortelę?
-Organizatorius, atsakingas už renginio finansus, turės atskirą KILK`ui skirtą kortelę.
2. Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF): Ar jau yra yra surinkta komanda?
Dominykas Jasiulionis (VGTU SA CB): Ne, todėl noriu, kad jūs su savo komandomis
apsitartumėte ir pasiūlytumėt galimus komandos koordinatorius.
3. Kamilė Zarauskaitė (VGTU SA EF): Kiek laiko tęsis kadencija?
Dominykas Jasiulionis (VGTU SA CB): Kadencija tęsis su prezidento komandos kadencija.
4. Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF): Kaip su renginių datomis?
Dominykas Jasiulionis (VGTU SA CB):Datas sudarys vadovas, Valdyba tvirtins.
5. Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF): Jei renginys už poros mėnesių, kas jį organizuoja?
Dominykas Jasiulionis (VGTU SA CB): Senieji organizatoriai.
Balsavimas ar Dminykas Jasiulionis gali užimti KILK vadovo pareigasUž - 9;
Susilaiko - 2;
Prieš - 0.
Dominykas Jasiulionis KILK vadovas.

Posėdžio pirmininkas

Matas Povilauskas

__________________________
(parašas)

Posėdžio sekretorius

Viktorija Vasiljeva

__________________________
(parašas)
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