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VGTU SA APF STRUKTŪRA
•
•
•

Pirmininkė – Rusnė Raguckaitė;
Vicepirmininkas – Edgar Vladimirenko;
Socialinių – akademinių reikalų komitetas – Adas
Zakarauskas;
• Rinkodaros komitetas – Vitalija Urbelevič;
• Ryšių su visuomene komitetas – Gabija Pragulbeckytė;
• Žmogiškųjų išteklių komitetas – Agnė Žvikevičiūtė;

Studentų atstovavimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dekanato posėdžiai;
VGTU SA valdybos posėdžiai;
Susitikimai su APF Taryba;
Susitikimas su VGTU Sporto centru;
Nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas su fakulteto
administracija;
Susitikimas su pirmakursiais, SA pristatymas;
Studentų konsultavimai įvairiais klausimais;
Sudarytas APF socialinis žemėlapis, pradėtas jo viešinimas,
problemos pristatytos dekanate;
Fakultetiniai džemperiai;
Bendradarbiavimas su doc. Dr. Lina Bagdžiūnaite – Litvinaitiene dėl
naujos vertinimo sistemos bei studijų kokybės;

• Surengti APF seniūnų susirinkimai
„#išklausykseniūno“;
• Paruoštas mini infopackas apie seniūnus 2017/2018
m. pirmakursiams;
• Kuratorių programa ’18. Atrinkti kuratoriai, palaikytas
kontaktas su jais, atsakyta į kuratorių klausimus.
• Pateiktas prašymas VGTU KIF dėl specialybės kalbos
dalyko kokybės užtikrinimo;
• Pateiktas prašymas VGTU SF dėl medžiagų mechanikos
dalyko kokybės užtikrinimo;
• Suorganizuoti susitikimai su visų specialybių SPK
pirmininkais ir studentais;
• Įgyvendintas projektas #Apšviesk_Saulėtekį.

Studentų laisvalaikio organizavimas
•
•
•
•
•

Pirmakursių stovykla;
Žemės dienos minėjimas kartu su Aplinkos apsaugos katedra;
Seniūnų piknikas su administracija;
APF Kalėdos;
Diskusija Aplinkoje;

Darbo aplinkos gerinimas
•
•
•
•
•

Atnaujintos laisvalaikio zonos ketvirtame ir penktame aukšte;
Sėdmaišiai;
Apklausa apie studijų kokybę;
Apklausa apie kuratorius;
Apklausa apie pirmakursių akademinių grupių seniūnus;

Stabili organizacijos veikla
•
•
•
•
•

Koordinatorių patirties perdavimas naujiesiems koordinatoriams;
VGTU SA APF vidiniai mokymai;
Komandos formavimas;
Naujų narių integracijos proceso įgyvendinimas;
Bendradarbiavimas su kitomis VGTU SA F.

Ryšiai su visuomene
• Darbo skelbimų, mokymų, projektų, renginių, paskaitų ir kitos
mūsų studentams naudingos informacijos viešinimas;
• Kitų VGTU SA F prašomos informacijos dalijimasis;
• Įvairios informacijos viešinimas internetinėse Facebook ir
Instagram paskyrose VGTU SA APF;
• VGTU SA apklausų viešinimas studentams, siekiant išsiaiškinti
problemas;
• VGTU SA APF veiklos viešinimas;
• Socialinių akcijų viešinimas;
• Stojantiems ir įstojusiems į VGTU informacijos sklaida. Taip pat
Fux‘ų stovyklos viešinimas;
• Universiteto viešinimas studijų parodose bei mokyklose.

