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Užtikrinome tinkamą
atstovavimas studentams
o2017-2018metais Studentų atstovavimas peržiūrų komisijoje.
Siekiant užtikrinti teisingą kursinių darbų įvertinimą rudens bei
pavasario semestrų architektūros bei pramonės gaminių dizaino studijų
programų peržiūrose.
Problemos aptartos su komisija/taryba, numatyti pakitimai studijų
programose;
oSusitikimai su administracija. Dalyvavimas tarybos posėdžiuose
(vienas su prorektoriumi), susitikimai su dekanu ir SPK pirmininke,
studijų prodekane, problemų sprendimas su AF dekanatu bei
katedromis;
o2018m. Gegužės mėn. Dalyvavimas Erasmus+ atrankos komisijoje

Užtikrinome tinkamą
atstovavimas studentams
oSuorganizuotas susitikimas su studijų prorektoriumi dėl dėstytojų
dėstymo kokybės. Peržiūrėtos mano.vgtu užpildytos apklausos,
ieškoma sprendimo;
Architektūros studijų programos studentams pakeistas kompiuterinį
modeliavimą dėstęs dėstytojas.
oToliau vykdomi kuratorių, seniūnų ir dėstytojo kuratoriaus susitikimai,
kuriais siekiama gerinti pirmakursių integraciją į universitetą, gerinti
studijų programų kokybę, išsiaiškinti kylančias problemas.
o Pateikti siūlymai dekanui bei SPK pirmininkei dėl naujų SPK narių–
studentų;
oAtnaujinti seniūnų sąrašai ir kontaktai, perduoti dekanatui;
oStipendijų teikimo tvirtinimas VGTU AF.

Fakulteto atstovavimas
• Dalyvavimas studijų parodose kartu su VGTU Ambasadoriais.
• Fakulteto studijų programų atstovavimas VGTU priėmimo dienose.
• Dalyvavimas su studijų programomis susijusiuose
renginiuose/parodose.
• Bendradarbiavimas su studijų programoms aktualiomis įmonėmis,
institucijomis.

VGTU SA AF vidiniai darbai
• Nuolatiniai visuotiniai susirinkimai
• Išvažiuojamieji rudens ir pavasario mokymai
• RsV komiteto Photoshop mokymai

• Pirmakursių integracija
• Veiklos planas

Kūrėme studentams
palankią aplinką
oSuorganizuoti kasmetiniai Architektūros fakulteto studentų kursinių
darbų apdovanojimai „GERAS“ architektūros fakultete.
oSusitikimas su studijų prorektoriumi dėl stipendijų tvarkos.
oAtrinkti studentai kuratoriai – kuruojantys visų vgtu af programų
pirmakursių grupes.
oNuolatinis naudingos informacijos viešinimas architektūros fakulteto
studentams.
oDuomenų bazės „Aukso fondo“ informacijos naujinimas.
oSuorganizuoti programos „Revit“ kursai fakulteto studentams.

oPakeistos spynos bendrabučiuose esančiuose darbo kambariuose,
sutvarkyta kambarių skyrimo tvarka.
oSutvarkyta fakulteto priemonių skyrimo/išdavimo tvarka.

Studentų laisvalaikio
organizavimas
oSuorganizuotos pirmakursių Krikštynos „Country“ (2017m.)
oMokslo metų uždarymo vakaras Architektūros fakulteto kiemelyje.

oSurengta ir išeksponuota fakultete studentų fotografijų paroda.
oSuorganizuota pirmakursių FUX‘ų stovykla 2018m. Aukštadvaryje.
oSuorganizuotos pirmakursių krikštynos „Mafija“ (2018m.)

Bendri darbai su
studentais bei fakulteto
katedromis
Iškelta diskusija dėl fakulteto erdvių išnaudojimo,
darbo zonų skirstymo.
Parengta apklausa fakulteto bendruomenei dėl architektūros fakulteto
eksplotavimo bei galimybių.
Iškelta diskusija fakulteto bendruomenėje „Architektūros mokykla“
Parengtas detalus erdvių išnaudojimo, paskaitų tvarkaraščių planas.
Suderinti inventoriaus pirkimai/keitimai.

Garantuoti stabilią
organizacijos veiklą
oNustatytas SA AF darbo laikas, sudarytas budėjimo grafikas, nuolatinių
susirinkimų data;
oAtnaujinta narių, jų kontaktų duomenų bazė;
oAtnaujinta VGTU SA AF svetainė bei pagrindiniai kontaktai;

oBendravimas su kitomis SA bei Centriniu biuru.

VGTU SA darbai
•
Pasiūlymai VGTU studentų pasiekimų vertinimo ir atsiskaitymų organizavimo tvarkos aprašui:
1. Studento semestro metu sukauptas vertinimas už studijų dalyke numatytas tarpines užduotis gali
sudaryti nuo 30 % iki 70 % (imtinai) galutinio įvertinimo.
2. Per pirmąją studijų dalyko paskaitą dėstytojas studentams paskelbia studijų dalyko (modulio)
programą, rekomenduojamos literatūros sąrašą, numatomus studijų rezultatus, atsiskaitymų kiekį,
formą, jų tvarką ir preliminarias datas.
3. Tarpinių atsiskaitymų (TA) vertinimus paprastai dėstytojas turi įrašyti į elektroninius žiniaraščius per 2
savaites po atsiskaitymo, bet ne vėliau kaip iki sesijos pradžios.
4. Galutinių atsiskaitymų (GA) metu studentai neatsiskaitinėja už teorinę studijų dalyko dalį, už kurią
buvo atsiskaityta tarpinio atsiskaitymo metu.
•

Padėti pagrindai studentų-stebėtojų projektui (paruošta tvarka ir įvairios formos)
1. Paruošta stebėtojų tvarka
2. Paruoštos stebėjimo formos
3. Idėja suderinta su Studijų direkcija
4. Šią sesiją turėtų pradėti vykti pilotinis variantas

VGTU SA darbai
•

VGTU SA Paramos fondas.

TIKSLAS: remti studentų, jų atstovų, iniciatyvas, užtikrinti kokybišką veiklos vykdymą ir tarpusavio bendradarbiavimą.
Remti iniciatyvas ir projektus atitinkančius VGTU SA veiklos strateginius tikslus bei kuriančius pridėtinę socialinę,
akademinę, kultūrinę ir pilietinę vertę studentams.

•

Pateikti projektai:
o VGTU ambasadoriai (Dalinai finansuota)
o Race VGTU (Nefinansuota)
o Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto studentai dalyvauja „Danske Bank“
o Vilniaus maratone 2018 (Dalinai finansuota)
o Šachmatų pamokos ir stalo žaidimų vakarai Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentams
(Nagrinėjama)
o Nemokamos šokių, teatro ir jogos pamokos Vilniaus Gedimino Technikos universiteto studentams
(Nagrinėjama)

•

VGTU SA puslapio atnaujimo darbai

•

VGTU SA Kuratorių programa.

VGTU SA darbai
•

VGTU SA Studijų kokybės tyrimas
Tyrimo anketą užpildė 978 respondentai, iš 886 bakalauro ir vientisųjų studijų
studentai, 92 – magistro. Iš jų 50 architektūros fakulteto studentų.

Teigiamos išvados:
o
o
o
o

Kuo toliau tuo studijų moduliai labiau orientuojami į studijų specialybę.
Pateikiamos žinios yra naudingos studentų karjerai.
Studentai studijoms skiria tiek laiko kiek reikalaujama ir netgi daugiau.
Didžioji dauguma studentų įsidarbina pagal specialybę.

Neigiamos pastabos:
o
o
o
o
o
o

Per didelės išlaidos studijų priemonėms.
Sudėtingas studijų ir darbo suderinanumas.
Informacijos trūkumas programose vykdomose anglų kalba.
Dėstytojų kompetencijos kėlimas (skatinti geriau/atsakingiau pasiruošti paskaitoms).
Efektyvesnė pagalba studentams studijų laikotarpiu.
Geri studentai per mažai įtraukiami į studijų procesą.

