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VALDYBA
− Linkmenų fabrikas. Jie nori per reklamos tarp studentų, nes trūksta ateinančių daryti
pas juos darbus, galvoja, kad mažai apie juos žino. Linkmenys paprašė reklamos, kad
SA atvyktų pas juos, pasiklausytų ir savo fakultete pareklamuotų juos. Nuspręsta, kad
jie patys turi užsiimti studentų pritraukimu.
− TIF nori susigrąžinti Formulę į savo erdves.
− Gedimino dienos. Kviečiami visi prisijungti, reikia geros komandos.
− Balandžio 5 d., 16h visuotinė neeilinė seniūnų konferencija. Vaidas turi padaryti
susirinkimą, aptarti pakeitimus, kad visi būtų susipažinę su pateikta informacija.
− Išvažiuojamoji valdyba balandžio 20d., pakelti motyvaciją, pamokinti, kaip paruošti
savo komandą ir žmogų po savęs.
− Džemperiai. 26 eurai, gera medžiaga, gera kokybė. Siūloma pirkti visiems, kas dar
neturi arba sugadino.
SENATAS
− O. R. Šostak pasiemė docentės diplomą.
− Aptartos finansinės ir veiklos ataskaitos.
DEKANATAS
− Aptarė, kas buvo girdėta rektorate. Apie sporto ir poilsio bazes, bus išlaikyta
greičiausiai bazė Juodkrantėje, ji paskutinėmis žiniomis veikianti.
− SPIC (Studentų priėmimo ir informavimo centras). Slenkstinis balas į vf 3,6, buvo
3. Norėjo padaryt 4, bet per staigus šuolis. Į vnf bus dar diskutuojamas slenkstinis
balas, kad nenukentėti ir neprarasti daug būsimų studentų. Vnf pamažins vietas.

− Bloga situacija TIF yra su erasmus. Kaip pvz. iš VVF išvyksta 60 studentų, iš
AGAI 81, tuo tarpu iš TIF 14 studentų. Iš mūsų labai mažai, nes galbūt sunku
susiderinti studijų programas. Reikia ieškoti sprendimo kaip paskatinti TIF
studentus išvykti, nes yra tikrai geros galimybės, tačiau studentai mažai apie tai
žino.
− Birželio 22 d 10h vyks TIF studentams diplomų įteikimas.
− Universitete steigs nauja komitetą. Darbo saugos ir sveikatos komitetas.
− Gegužės 2d. dekanas Olegas Prentkovskis pristatinės veiklos ataskaitą.
− Patvirtinta magistrų naują programą.
− Savaeigės mašinos nauja programa. Bus jungtinis dalykas mūsų su AGAI.
TARYBA
− Tarybos nariai buvo patenkinti mūsų fakulteto ataskaita, nes buvo daug pastebėjimų.
Įvertino, tai buvo geriau nei kažkokios apklausos.
ATSTOVYBĖ
•

Darbai
− Paruošti informaciją apie dėstytojus.
− Tarybos posedžiui apie dėstytojus turime padaryti apklausą su magistrantais.
− Išanalizuoti socialinių poreikių analizę.
− Padaryti susitikimą su delegatais.

•

Transmechnija‘18
− Prie mūsų prisijungia magistrantas iš mechanikos fakulteto. Jis savo formulės
automobilio pristatymą per Transmechaniją.. Jis žada pratestuoti mašiną
Transmechanijos trasoje, taip pat norėtų, kad pratestuotų dekanas.
− Išsigryninti klases, kurios dalyvaus Transmechanijoj.
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