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VALDYBA:
• Jokios informacijos nėra, nes dėl Senato posėdžio valdybos posėdis buvo atšauktas. Esminę
informaciją Matas žada perduoti elektroniniu būdu, dar nėra pateikta.
ADMINISTRACIJA:
• Dekanato posėdis
- Kalba ėjo apie magistrantų studijų programas: pagrinde apie Transporto inžineriją (anglų
k.) ir Transporto inžinerijos vadybą. Pristatė M. Bogdevičius. Nepritarta ir studijų
programos su naujais moduliais nėra patvirtintos. Daroma prielaida, kad moduliai
parenkami ne pagal aktualumą programai, o pagal tai, kokie dėstytojai yra pajėgūs kokius
modulius dėstyti. Pateikti užsienio universitetų panašių studijų programų modulių
pavyzdžiai – visiškai neatitinka mūsų modulių. Studentų tokie moduliai nepritrauks,
klausimas, kiek jie išvis naudingi.
- Vaidas priminė dekanui apie poilsio valgyklėlę – dekanas pažadėjo įrengti per kovo
mėnesį.
- Vaidas pasakė apie Girteką ir praktikos vietas. Girtekai reikia kreiptis į Dabulevičienę,
Jarašiūnienę ir Jaržemskienę (vėliau Žuraulis).
- Į susitikimą su seniūnais ir administacija atvyks dekanas Olegas Prentkovskis ir
prodekanas Edgar Sokolovskij.
• Fakulteto tarybos posėdis
- Prodekanui Edgar Sokolovskij suteiktas profesoriaus vardas.
- Aptartas Senatas ir TIF‘o pozicija balsavime. TIF‘o nuomonė – susilaikyti dėl naujų
normatyvų darbuotojams tvirtinimo.
• Senato posėdis
- Pagrinde kalba ėjo apie dėstytojus liečiančius klausimus, mažai apie studentus. Pritarta
naujiems normatyvams darbuotojams. Atimtas docento vardas iš vieno dėstytojo. Suteikti
docento vardai trims dėstytojams (mūsų fakultete nei vienas nedėsto, taigi, pavardžių
neįsidėmėta). Patvirtinta tvarka dėl VGTU pastatų administravimo.
ATSTOVYBĖ:
• Transmechanija‘18
- Neturim patvirtinimo dėl aikštelės, Kazys laukia atsakymo.
- Kai jau turėsim aikštelę prasidės organizaciniai ir viešinimo darbai.
• Seminaro „Saugumas gatvėje ir lenktynių trasoje“ aptarimas.
- Seminaras pasisekė, nemažai susidomėjusių studentų, įdomūs pristatymai.
• TIF gimtadienis
- Kovo 18 d. VGTU TIF ir VGTU SA TIF gimtadienis.
- Su dekanatu tarsimės dėl torto per ilgąją pertrauką.
• Kovo 8 d.
- Vaikinai įpareigoti pasveikint TIF merginas, administracijos moteris bei VGTU SA
Valdybos ir CB nares.
• Susitikimas su seniūnais ir administracija.
- Kovo 6 d. 18 val. 106 aud.
- Pagrindinės temos bus nuspręstos.
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