STUDENTŲ ATSTOVYBĖS
TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETE
SENIŪNŲ ATASKAITINĖS-RINKIMINĖS KONFERENCIJOS
PROTOKOLAS
2018 m. spalio 16 d.
TR-I 406 aud.
Vilnius
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KONFERENCIJOS PRADŽIA : 18.00 val.
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ATASKAITINĖS – RINKIMINĖS SENIŪNŲ
KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ

2018 m. spalio 16 d.
Plytinės g. 27, 406 aud.

18:00 – 18:25 – Registracija;
18:25 – 18:30 – Konferencijos atidarymas (Lietuvos Respublikos himnas, sveikinimai);
18:30 – 18:45 – Konferencijos pirmininko, sekretoriaus rinkimai;
18:45 – 18:50 – Darbotvarkės tvirtinimas, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
18:50 – 19:00 – Delegatų į VGTU SA visuotinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją rinkimas;
19:00 – 19:10 – Veiklos ataskaitos (2017 rugsėjis – 2018 spalis) pristatymas;
19:10 – 19:15 – Klausimai, ataskaitos tvirtinimas;
19:15 – 19:25 – Finansinės ataskaitos (2017 rugsėjis – 2018 spalis) pristatymas;
19:25 – 19:30 – Klausimai, ataskaitos tvirtinimas;
19:30 – 19:45 – Kandidato į VGTU SA TIF pirmininko pareigas prisistatymas;
19:45 – 20:00 - Klausimai, pasisakymai už ir prieš;
20:00 – 20:10 – Balsavimas dėl VGTU SA TIF pirmininko tvirtinimo;
20:10 – 20:25 – Pertrauka;
20:25 – 20:30 – Balsavimo rezultatų paskelbimas VGTU SA TIF pirmininko pareigoms
užimti;
20:30 – 20:40 – Kandidato į VGTU SA prezidentus prisistatymas;
20:50 – 21:05 – Klausimai, pasisakymai už ir prieš;
21:05 – 21:15 – Balsavimas dėl VGTU SA prezidento tvirtinimo;
21:15 – 21:20 – Sveikinimai, konferencijos uždarymas (Gaudeamus).
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Konferencija pradedama Gintarės Janauskaitės pasveikinimo žodžiu.
I.

SVARSTYTA: Pirmininko ir sekretorės rinkimai.

NUTARTA:
Pirmininkas – Gailė Žebrytė
Sekretorės – Reda Braziulytė ir Raminta Tamoševičiūtė
Patvirtinta bendru sutarimu.
II.

SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

NUTARTA: Į balsų skaičiavimo komisiją pasisiūlę kandidatai:
− Inesa Stankevič TVF-17/2
− Milvydas Tupikas TVF-17/1
− Jokūbas Minikavičius TIF-18/1
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas – Inesa Stankevič TVF-17/2
Patvirtinta bendru sutarimu.
III.

SVARSTYTA: Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas.

NUTARTA:
Tikrinamas kvorumas: 21 iš 21 narių.
Kvorumas patvirtintas, konferencija teisėta.
Deleguoti asmenys į VGTU SA visuotinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją:
1. Karolis Mackonis TTI-15
2. Ignas Skripkiūnas TVF-17/1
3. Vaidas Šimkūnaitis TIF-16/1
4. Gintarė Janauskaitė TEF-15
5. Reda Braziulytė TLFu-15
6. Remigijus Bagdzevičius TIF-17
7. Darja Sipčenko TVF-17/2
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IV.

SVARSTYTA: VGTU SA TIF pirmininko veiklos ir finansinės ataskaitos
tvirtinimas.

Veiklos ataskaitą ir finansinę ataskaitą (2017 rugsėjis – 2018 spalis) pristato pirmininkė
Gintarė Janauskaitė.
Klausimų sesija.
1. Kristupas Žukauskas TIF-18/2:
-

Norejau pasiteirauti dėl RaceVGTU projekto. Buvau kelionėje Estijoje, stebėjau jų darbą ir
likau nusivylęs, nes visur buvo lyginamas projektas su KTK. Ką šioje situacijoje galite
pasakyti?

-

Aš galiu pakomentuoti tik kaip žmogus iš šalies: RaceVGTU turi tikrai gerą idėją, ją viešina
visais įmanomais būdais. Kol kas jie rungtyniauja su vadovo automobiliu, nes neturi
finansavimo. Buvom pakvietę į Transmechaniją’18, leidom jų komandai dalyvauti be dalyvio
mokesčio – taip prisidėjom prie jų viešinimo. Dabar tikriausiai jie gaus finansavimą tiek iš
VGTU, tiek iš išorinių partnerių ir kai jie turės finansavimą, galės įsigyti automobilį bei siekti
geresnių rezultatų.
2. Mindaugas Luneckas TVF-16/2:

-

Minėjai, kad trečio kurso logistų grupėms buvo pakeista dėstytoja. Kuri tiksliau dėstytoja buvo
pakeista TVF-16/1 ir TVF-16/2 grupėms?

-

Buvo pakeista VVF dėstytoja Daiva Burkšaitienė, nes buvo daug neadekvataus bendravimo su
studentais.
3. Kristupas Žukauskas TIF-18/2:

-

Ką galėtum pasakyti dęl studentų formulės? Ar kažkas vyksta?

-

Jokių atgarsių iš studentų formulės šiuo metu nėra, todėl tikrai negaliu pakomentuoti
situacijos.

Kvorumo tikrinimas: dalyvauja 21 iš 21 narių.
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SVARSTYTA: Pirmininko veiklos ataskaitos tvirtinimas.
NUTARTA: UŽ- 20
PRIEŠ- 0
Susilaikė- 1
SVARSTYTA: Finansinės ataskaitos tvirtinimas.
NUTARTA: UŽ- 20
PRIEŠ- 0
Susilaikė- 1
V.

Pirmininko į VGTU SA TIF rinkimai

Prisistato Tadas Seniūnas.
Klausimų sesija.
1. Tomas Daujotas TVF-16/1:
-

Ar darytum kažką kitaip negu darė Gintarė? Ar kažko nedarytum, darytum geriau?

-

Daug dalykų tęsčiau, tačiau duočiau daugiau savarankiškumo koordinatoriams ir naujiesiems
nariams.

2. Dominykas Tvaska BIF-15/1:
-

Jeigu VGTU SA turėtų neribotas galimybes, ką pirmiausiai pakeistum?

-

Įvesčiau daugiau kokybiškų nuotolinių studijų.

3. Ada Labanauskaitė TVF-16/1:
-

Kam Tadai skirtum prioritetą mokslams ar pirmininko pareigom? Ir kodėl?

-

Labai norint, galima suderinti abu. Bet visų pirma, tu esi studentas ir tik tada gali atstovauti
studentus.

4. Gerda Gaižauskaitė PVF-16:
-

VGTU SA esi trečius metus, kodėl eini i pirmininkus? Buvai koordinatorius, buvai komandoj,
dėl ko nusprendei būti pirmininku?

-

Nes per dvejus metus įgijau pakankamai kompetencijos, kad galėčiau būti pirmininku dabar.

5. Valdas Varapnickas TIF-17/3:
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-

Koks bus pirmas tavo darbas tapus pirmininku?

-

Pirmas darbas bus pasiruošti dekanato posėdžiams, kad turėčiau ką pasakyti ir išreikšti
studentų nuomonę.

6. Gintarė Janauskaitė TEF-15:
-

Koks pirmas darbas tapus pirmininku bus iš akademinės pusės?

-

Bus iškeltas klausimas dėl gamybinės praktikos 4 kurse, nes dabar jai skirta per daug kreditų,
be to, 7 semestras palyginus su 8 semestru yra per lengvas.

7. Kazimieras Ašoklis TIF-17/2:
-

Man įdomu, ką veiks kiti komitetai SA, tokie kaip rinkodara? Ar dirbs ties kažkokiais
renginiais?

-

Tikrai dirbsime ir ties renginiais, kasmetinis renginys Transmechanija jau pradėtas ruošti. Jau
yra numatyta data, darbai bus tęsiami toliau.

8. Vaidas Šimkūnaitis TIF-16/1:
-

TIF ir VVF anksčiau turėjo bendra renginį „Velniop sesija“, praeitais metais jo nebuvo, ar šiais
metais žada būti?

-

„Velniop sesija“ šiais metais manau vyks, nes šių metų krikštynų afteris parodė, kad galime
rengti tokio pobūdžio renginius.

9. Gintarė Janauskaitė TEF-15:
-

Ką darysi jeigu būnant pirmininku dings motyvacija tiek tau, tiek komandai?

-

Jei man dings motyvacija, paklausiu Gintare tavęs, kaip buvusios pirmininkės, kaip išsprendei
šią problemą ir pagalvosiu, kodėl čia atėjau.

10. Jaunius Risakovas TVF-16/1:
-

Kokių neigiamų savybių turi?

-

Kartais manau per daug juokauju ir viską priimu nerimtai, bet šioje vietoje stengsiuosi tobulėti
ir į viską žiūrėti rimčiau.

11. Ignas Asakavičius KGF-17:
-

Kodėl esi tik vienas kandidatas į pirmininkus?

-

Kartu su komanda pasitarėm ir išsirinkom vieną kandidatą.

12. Gerda Gaižauskaitė PVF-16:
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-

SA TIF visur matome kaip šeimą, kaip komandą. Ką darytum jeigu per sesijos egzaminą vieną
iš tavo komandos narių pagautų nusirašinėjant?

-

Visiems taisyklės vienodos, nesvarbu, ar draugas, ar koordinatorius. Iš atstovybės neišmesčiau,
tiesiog atsakytų už tai ką padarė.

13. Gintarė Janauskaitė TEF-15:
-

O jeigu tai būtų akademinių reikalų koordinatorius. Ką darytum? Kaip tęstum komiteto veiklą?

-

Būtų pakeistas, jei nebūtų kuo pakeist, eičiau pareigas pats.

14. Vaidas Šimkūnaitis TIF-16/1:
-

Motyvacija ar kompetencija?

-

Motyvacija.

Klausimo papildymas:
-

Kodėl?

-

Kad ir kiek kompetencijos turėtum, jeigu nebus nori, tai nieko ir nepadarysi.

15. Aušrinė Radevičiūtė ARFau-17:
- Jeigu sakai, kad labai gerai sutari su komandos nariais, kaip žadi daryti pirmakursių
integracija į SA ir įleisti juos į komandą?
- Integracija tam ir daroma, kad galėtumėme bendrauti su pirmakursiais taip kaip su senaisiais
nariais.
Pasisakymai už ir prieš kandidatą į VGTU SA TIF pirmininkus Tadą Seniūną.
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Klausimų ir pasisakymų sesija baigta.
Tikrinamas kvorumas. Dalyvauja 20 iš 21 narių.
Išaiškinama balsavimo tvarka. Parodoma balsavimo dėžė.
VI.

Balsavimas.

VII.

VGTU SA TIF pirmininko rinkimų rezultatų paskelbimas.
Už – 20
Prieš – 0
Susilaikė – 0

Naujasis VGTU SA TIF pirmininkas – Tadas Seniūnas
VIII. Kandidato į VGTU SA prezidentus rinkimai.
Prisistato Dominykas Tvaska.
Klausimų sesija.
1. Gintarė Janauskaitė TEF-15:
- Kokia tavo manymu didžiausia problema yra Transporto inžinerijos fakultete?
- Problemų žinome tik tiek, kiek jūs pasakote, kadangi CB veikla nėra tikrinti kiekvieno
fakulteto problemas, todėl šiuo metu konkrečios įvardinti negaliu.
2. Kristupas Žukauskas TIF-18/2:
- Matau parašyta veiklos gairėse integracijos savaitės įvedimas? Ar čia siekiama padaryti
taip pat kaip yra VU?
- Toks formatas nėra tik VU, nežinau, kuriam universitete dar nėra be mūsų. Idėja yra
viena formali savaitė, kada pirmakursiai nevaikšto į paskaitas, o vyksta užsiėmimai,
kuriuose galima sužinoti visą reikalingą pradinę informaciją. Pas mus šiuo metu vyksta
tik paskaitos ilgųjų pertraukų metu, kas nėra efektyvu.
3. Vaidas Šimkūnaitis TIF-16/1:
- Gal gali pristatyti savo komandą seniūnams?
- Akademinių reikalų vadovas – Džiugas Dangovas, socialinių reikalų vadovė – Kristina
Granauskaitė, žmogiškųjų išteklių vadovas – Evaldas Jasaitis, rinkodaros vadovas –
Benas Koverovas, ryšių su visuomene vadovė – Gabija Pragulbeckytė, IT specialistas –
Edgar Žardin.
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Klausimo papildymas:
- Nepaminėjai projektų vadovo ir vicepirmininko pareigų? Kaip bus dėl jų?
- Vicepirmininko ir projektų vadovo šiuo metu nėra. Vicepirmininko darbus esam
pasidalinę, todėl dabar nematau didelės bėdos, kad tokio žmogaus nėra, o einant laikui,
susirasime ką nors. Projektai yra didesnė problema, nes mes nežinom, kaip juos rašyti, bet
tikrai susirasime žmogų šioms pareigoms.
4. Šarūnas Kairaitis ATEF-15:
- Tai tavo 9 ataskaitinė konferencija, nuoširdžiai, kaip tu jautiesi?
- Labai nusibodo šnekėti tą patį per tą patį. Mane džiugina, kad užduodami įvairūs
klausimai, man patinka diskutuot su studentais, nes šiaip labai maža dalis kreipiasi į mus.
5. Vaidas Šimkūnaitis TIF-16/1:
- Ar esate su komanda sudarę savo metų veiklos planą?
- Veiklos planas dar nesudarytas, iki metų galo susidarysime planą ateinantiems metams.
Klausimo papildymas:
- Ar esi numatęs kažkokių didesnių darbų, kuriuos nori atlikti?
- Veiklos gairėse viskas yra. Tai yra mūsų pasiūlymai, kuriuos mes norėtume
įgyvendinti.
6. Povilas Lepeika EIKF-16:
- Kurią iš veiklos gairėse numatytų veiklų labiausiai nori įgyvendinti?
- Vieno negaliu įvardinti, bet mentorių projektas, moodle – vienintelė platforma, kur
dėstytojai ir studentai dalintųsi studijų informacija – pagrindiniai mano prioritetai.
7. TIF prodekanas doc. dr. Giedrius Garbinčius:
- Jau ketvirti metai esate studentas. Kokią didžiausią problemą matote universitete?
- Labai paprasta, nes atlikome studijų kokybės tyrimas, kurį pristatysime rektorate,
pagrindinės problemos, kurias pastebėjome tai yra dėstytojų didaktinės savybės, studijų
dalykų informacijos perdavimas, grįžtamasis ryšys po vykdomų apklausų.
8. Gintarė Janauskaitė TEF-15:
- Skaitant tavo veiklos gaires, matome kad labiau orientuojatės į akademinę pusę. Kokie
darbai planuojami neliečiant akademinės ir socialinės pusės? Taip pat kol kas neturite
projektų vadovo, ar esate kažką sugalvoję?
- Renginius norėtume palikti fakultetams, mes kaip CB neturėtume jų organizuoti. Dėl
projektų vadovo tai yra struktūrinis pokytis pačioje atstovybėje, tačiau negaliu konkrečiai
pasakyti, nes tai dar tik diskutuojamas klausimas.
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9. Gerda Gaižauskaitė PVF-16:
- Du ar trys metus buvo organizuotos „Gedimino dienos“, dabar jau
nebeorganizuojamos. Ar mes visiškai atsisakom šio renginio ar kažkaip kažkada
įgyvendinsim?
- Jeigu bus žmonių, kurie norės organizuoti Gedimino dienas, tada mes jiems padėsime,
bei jei neatsiras žmonių, tai aš nematau reikalo to daryti. Pastebėjome, kad renginio
kokybė kiekvienais metais krito, jei mes nesugebėsime padaryti kažko geriau, kam tada
išvis daryti.
10. Valdas Varapnickas TIF-17/3:
- Gal prieš gerą pusmetį buvo iškeltas klausimas dėl VGTU jungimosi su MRU. Koks
tavo požiūris šiuo klausimu?
- Esame už tinklo optimizavimą. Senate balsavau už. Matau labai daug perspektyvų:
galimybė naujoms studijų programoms, nauji specialistai. MRU turi ir stipriųjų pusių, jei
VGTU galės pasiimti jas, tai turėsim daug naudos.
Klausimo papildymas:
- Susijungus mums su MRU ar jau buvote apsvarstę dėl studentų atstovybės likimo?
- Dar ne.
Pasisakymai už ir prieš kandidatą į VGTU SA prezidentus Dominyką Tvaską.
X. Balsavimas
XI. Rinkiminės-ataskaitinės konferencijos uždarymas
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