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DARBOTVARKĖ:
1. Ambasadoriai,
2. Nordtek,
3. Neeilinis senatas,
4. LSS Kalėdinis,
5. VGTU Kalėdos,
6. Grand Christmas,
7. Trečiadienio gyva transliacija,
8. Skaitmenizavimas,
9. Studijos anglų k.,
10. Akreditavimas,
11. Kiti klausimai.

1. APTARTA: AMBASADORIAI
NUTARTA: Ambasadorius reikia paruošti taip, kad galėtų atsakyti ir į kitų studijų programų
klausimus. Reikia informuoti VGTU administraciją apie ambasadorius. Iki šių metų pabaigos

žadama aplankyti iki 50 mokyklų, vienos kelionės metu bus aplankytos 2-4 gimnazijos,
kelionėje dalyvaus 4-5 žmonės iš skirtingų fakultetų.

2. APTARTA: NORDTEK
NUTARTA: Iškelti klausimai pirmininkams –
1. More space for studying;
2. Discipline projects;
3. Project based learning.

3. APTARTA: SUSITIKIMAI SU REKTORIUMI
NUTARTA: Susitikimas su rektoriumi jau vyksta du metus iš eilės, SRA – I 03 auditorijoje,
kiekvieno mėnesio pirmadienį ir jame reikia dalyvauti.

4. APTARTA: LSS KALĖDINIS VAKARAS
NUTARTA: Planuojama apie 200 žmonių. LSS Kalėdinis vakaras vyks gruodžio 9 d. VGTU
„Linkmenų“ fabrike. Esame nominuoti į metų savivaldą, Dominykas Tvaska yra nominuotas į
metų SARK‘ą bei metų koordinatorių.

5. APTARTA: VGTU KALĖDOS
NUTARTA: Renginys vyks AULA MAGNA patalpose, į renginį yra kviečiami visi, šiuo
metu daugiau informacijos nėra.

6. APTARTA: Grand Christmas
NUTARTA: Vyks kaip ir kiekvienais metais. Data: Gruodžio 14d. Vieta bus patikslinta
vėliau.

7. APTARTA: TREČIADIENIO GYVA TRANSLIACIJA
NUTARTA: Galima bus žiūrėti gyvai, registracija bus paleista, bet vietų kiekis labai ribotas –
iki 20 žmonių. Pats susitikimas bus uždaras ir vyks CR 6 aukšte.

8. APTARTA: SKAITMENIZAVIMAS
NUTARTA:
•

Skaitmenizavimo sąvoka ne visiems teisingai suprantama. Tai yra procesas, kuris
tęsiasi ne pusę metų ar metus, o nuo tada, kai studentai nustoja naudotis sąsiuviniais ir
pradeda naudotis naujausią programinę įranga.

•

Jeigu kuriame nors dalyke yra taikomas pasenęs dėstymo būdas – galima apie jį
pranešti.

•

Pastebėjimas iš studentų – studsoft programinė įranga nėra stabili ir pajėgi įveikti šių
dienų reikalavimus. Studsoft reiktų atnaujinti.

•

Studentai ir dėstytojai žino, jog programinė įranga yra pasenusi, bet IT skyrius jos
nestabilizuoja ir neatnaujina.

9. APTARTA: STUDIJOS ANGLŲ KALBA
NUTARTA:
•

Studentai skundžiasi blogomis sąlygomis.

•

doc. dr. Liutauras Nekrošius pritaria, jog sąlygos nėra pačios geriausios.

•

Užsienio kalbos katedros valdžia yra pasikeitusi ir turi nusimačius įdėjų kaip kelti
dėstytojų kompetencijas bei padarytų jų „išbandymus“.

•

Reikia iškelti problemas, kad būtų priimti greitesni sprendimai.

•

Vidinėje fakultetų terpėje apie problemas yra kalbama, stambesniu masteliu – ne, taip
vyksta dėl konkurencijos tarp fakultetų.

10. APTARTA: AKREDITAVIMAS
NUTARTA: Papildomas akreditavimas vyks gruodžio 7d. , 17:00 val., SRA – I 03 aud.

11. APTARTA: KITI KLAUSIMAI
NUTARTA:
•

Pasiūlyta sukurti atstovybės bei jų esamų ir buvusių namų istorijos skiltį tinklapyje.
Informaciją reikia paruošti iki vasario 26 d. skelbimui.

•

Reikia neformalaus tipo susitikimo su Alumnais, kurio metu vyktų kokia nors bendra
veikla, kad fakultetai nepasiskirstytų grupėmis. Susitikimą planuojama daryti
pasikalbėjimų forma su patirties pasidalijimu.

Posėdžio pirmininkas
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