VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
VGTU SA VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2018 m. spalio 16 d.
Nr.1 2018/10/16
Plytinės g. 27A
Vilnius

Posėdžio pirmininkas Matas Povilauskas
Posėdžio sekretorius Kristina Granauskaitė
Patikrintas kvorumas: 10 narių.
Dalyvauja. 1 Priedas.

DARBOTVARKĖ:
1. Pateiktų projektų svarstymas;
2. Studijų kokybės tyrimas;
3. Kiti klausimai.

1. PATEIKTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMAS
NUTARTA: Į VGTU SA Fondą buvo pateikti du projektai t.y. „Transportuojama lėktuvo
kabina – simuliatorius“ (trumpalaikis projektas) (Priedas Nr. 2) ir „Skatinamosios išvykos“
(trumpalaikis projektas) (Priedas Nr. 3).
Klausimai ir pastebėjimai: klausimas iš svečių – projekte yra rašoma, jog simuliatorius pagrinde
bus naudojamas reprezentacinėms dienoms, ar taip ir bus, nes tokiu atveju čia VKD reikalas.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – šiuo metu tiksliai negaliu atsakyti, bet projekte
yra nurodyta, jog jis taip pat bus naudojamas ir kitoms reikmėms.
Klausimas iš svečių – simuliatorius bus laikomas Linkmenų fabrike ar AGAI?

Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – jis bus lengvai transportuojamas, tad tikėtina, jog
bus Linkmenyse, bet AGAI yra netoli, tai persigabenant neturėtų kilti problemų.
Bendri pastebėjimai – šis projektas turbūt pirmas, kurį per fondo gyvavimo laikotarpį verta
finansuoti, bet taip pat būtų verta dėl finansavimo kreiptis į VKD.
Matas Povilauskas formuoja klausimą dėl projekto finansavimo. Siūloma projektui skirti
900,00 EUR (dar 900,00 EUR bus skiriama iš prorektoriaus fondo).
Už – 10;
Prieš – 0;
Susilaiko – 0.
VGTU SA Valdyba pritarė projekto „Transportuojama lėktuvo kabina – simuliatorius“ skirti
900,00 EUR iš 1940,00 EUR prašomų.
Trumpai apie projektą – į išvykas važiuos gabūs studentai, kuriems įdomūs šie užsiėmimai.
Tikslas yra skatinti studentus domėtis inžinerine puse ir domėtis plačiau. Mechanikos fakulteto
dekanatas jau remia išvyką į Varšuvą. Dar nėra tekę girdėti, jog bent vienas fakultetas būtų
organizavęs kažką panašaus. Šis projektas yra labai sveikintina iniciatyva ir būtų smagu, jei kiti
fakultetai vykdytų, ką nors panašaus, nes studentams yra parodoma galimybė studentams siekti
daugiau, nei vien gaunamų žinių numatytų studijų procese. Prašoma suma yra numatoma
finansuoti bilietams į renginį ir apgyvendinti 15 studentų Rygoje. Projektas yra tikslingai
orientuotas į studentus ir jis yra edukacinis.
Matas Povilauskas formuoja klausimą dėl projekto finansavimo. Siūloma projektui skirti
729,50 EUR.
Už – 10;
Prieš – 0;
Susilaiko – 0.
VGTU SA Valdyba pritarė projekto „Skatinamosios išvykos“ skirti 729,50 EUR iš 729,50 EUR
prašomų.

2. APTARTA: STUDIJŲ KOKYBĖS TYRIMAS

NUTARTA: tyrimo pristatymas vyks atvirame rektorato posėdyje spalio 24 d. 9 val. Kadangi
posėdžiai yra atviri į jį siūloma ateiti tiek naujiems, tiek buvusiems pirmininkams. Bendra
pasitarimas prieš posėdį vyks spalio 22 d. 18 val.

3. APTARTA: KITI KLAUSIMAI
NUTARTA: Dominykas Tvaska (VGTU SA akademinių reikalų vadovas) – gavome pasiūlymą
iš vienos darbuotojos dėl viešų paskaitų vedimo studentams. Paskaitos būtų vedamos bendrai
visiems studentams, lektorė buvo apsilankiusi daugelyję administracijos padalinių ir jos idėjai
buvo pritarta, bet taip niekas ir neįvyko.
Kadangi lektorė prašo tik pagalbos padedant organizuoti užsiėmimus, tai galim padėti.
Yra gan mažagalimybė, jog pritrauksime daug susidomėjusių studentų, nes dauguma jos
siūlomų temų potencialiai nėra patrauklios studentams. Iš temų sąrašo patraukliausia ir
naudingiausoa turėtų būti pirmoji tema. Galima pabandyti padaryti vieną paskaitą
pasibandymui ir pasižiūrėti, kaip seksis.
Kadangi turim daug skirtingų studentų su skirtingais poreikiais, tai bendrai orientuotis į visus
būtų per abstraktu. Naudingiausia orientuotis į studentus atskirai pagal fakultetus.
Formuojamas klausimas dėl pilotinės versijos. Siūloma vykdyti pabandymui vieną užsiėmimą
per ilgąją pertrauką centriniuose rūmuose.
Už – 10;
Prieš – 0;
Susilaiko – 0.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – turiu klausimą dėl praktikos ketvirtame
kurse, ji trunka du mėnesius ir yra sunku orientuotis iškart grįžus spalį, kai iškart reikia rašyt
baigiamąjį darbą ir dar mokytis numatytus modulius, nes net administracija negali nieko tiksliai
atsakyti apie tvarkas. Šiuo metu dabartinė trečiakursių laida yra kaip bandomieji triušiai.
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – su praktikomis viskas yra pakankamai
paprasta, grįžus nieko nebūni praleidęs, nes moduliai sudėlioti taip, kad viskas ir turi prasidėti
spalio mėnesį.

Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – daugelyje fakultetų yra taikomas toks praktikų
modelis ir dažniausiai nekyla didelių problemų, visi susitvarko, svarbiausia laiku
sukomunikuoti ir supažindinti studentus su tvarkom.
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – svarbu, kad prodekanai viską sužiūrėtų ir
paaiškintų sistemą studentams laiku, jog nekiltų didelės panikos.

Posėdžio pirmininkas

Matas Povilauskas

___________
(Parašas)

Posėdžio sekretorius

Kristina Granauskaitė

___________
(Parašas)

Priedas Nr.2

Priedas Nr. 3
VGTU STUDENTŲ ATSTOVYBĖS
PARAMOS FONDO KONKURSO PARAIŠKA
2018 METAI
Eil. Nr.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Veiklos rūšis, paramos kuriai teikiama paraiška:
VGTU SA strateginių tikslų įgyvendinimas
Akademinė veikla
Socialinė veikla
Kultūrinės ir pilietinės iniciatyvos

Pažymėkite (X)

X

1. BENDRA INFORMACIJA:
1.1. Paraiškos teikėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas:
Orinta Vanagaitė
1.2. Projekto pavadinimas:
Skatinamosios išvykos
1.3. Prašoma suma
Bendra projekto suma
Iš jų:
Iš VGTU SA fondo prašoma suma
Kiti projekto finansavimo šaltiniai (nurodyti):
...
1.4. Paraiškos teikėjo duomenys:
Vardas ir pavardė ar pavadinimas:
Adresas:
Telefonas:
El.paštas:
Projekto įgyvendinimo vietos adresas (jei
projektas įgyvendinamas keliose vietose,
nurodykite visus adresus)

Eur
1525,1

%
100

729.5
795

48
52

Orinta Vanagaitė
SA adresas
+370 6917 970
orinta.vanagaite@stud.vgtu.lt
Kipsalas iela 8, Riga LV-1048, Latvia, Hostel Riga,
Al. Katowicka 62, Nadarzyn, Poland

1.5. Paraiškos teikėjo disponuojami materialiniai ištekliai, kuriuos planuojama panaudoti įgyvendinant projektą
Turto pavadinimas
Kiekis
Nuosavybės forma
Projekto veiklos, kurioms vykdyti
(nuomojama, pagal
bus panaudotas turtas
panaudos sutartį
disponuojama, įsigyta,
kita)
1.
2.
3.

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:
2.1. Problemos/situacijos analizė (glaustai aprašykite problemos, kurią sieks spręsti projektas, aktualumą ir situacijos
analizę, ne daugiau kaip 0,5 lapo (150 žodžių)):
Universitetas įvairiomis stipendijomis skatina didžiąją dalį studentų, už jų pasiekimus įvairiose srityse: sporto, mokslo.
Deja, labai gerai besimokantys studentai, be šių stipendijų, lieka nepastebėti ir išskirtinai nepaskatinti. Matydami
galimybę motyvuoti ypač gabius studentus, kurių moksliniai pasiekimai yra ne mažesni nei 9,5, ir plėsti jų akiratį
Europos šalių inžinierinių technologijų bei inovacijų srityje, organizuojame išvažiuojamąsias šviečiamąsias išvykas į
įvairias technologijų parodas ir konferencijas.
2.2. Trumpas projekto pristatymas (ne daugiau kaip 150 žodžių):
Skatinamosios kelionės – tai naujas projektas, skirtas paskatinti ypač gabius studentus, kurių metinis vidurkis yra ne
mažesnis nei 9,5, už jų mokslinius pasiekimus. Šitaip norime motyvuoti studentus siekti aukštų pasiekimų mokslinėje
veikoje ir įvairiomis šviečiamosiomis išvykomis plėsti jų akiratį naujųjų technologijų ir inovacijų srityse. Užsienio
tecnhologijų parodos yra būtent ta vieta, kuriojese pristatomi naujausi išradimai ir moksliniai pasiekimai, bei tobulėjanti
ir auganti mechanikos ir inžinerijos rinka. Tokiu būdu ypač gabūs studentai turi galimybę ne tik pasižiūrėti įvairių šalių
pristatymus, bet ir patys pasisemti naujų idėjų jų baigiamiesiems bei kursiniams darbams, ar net užmegzti naujas
pažintis su užsienio rinka.
2.3. Projekto tęstinumas:
Ar projektas yra tęstinis?
Taip
Ne
Jei taip, kaip bus užtikrintas jo tęstinumas?
(aprašyti tęstinumo galimybes)
2.4. Projekto tikslas(nurodykite aiškų, konkretų ir pasiekiamą tikslą):
Paskatinti ypač gabius studentus ir supažindinti juos su Europos šalių inžinierinėmis technologijomis ir inovacijomis.
2.5. Projekto uždaviniai, projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos, rezultatai:
Eil.N
r.

Projekto uždaviniai

Veiklos

Planuojami rezultatai (kiekybiniai
ir kokybiniai)

1.

Skatinti studentų
domėjimąsi Europos šalių
inžinierinėmis
technologijomis ir
inovacijomis

1.1. Surasti aktualias šviečiamąsias
parodas studentams

15 studentų dalyvavo Tech
Industry’18 pramonės mugėje,
susipažino su naujausiomis Baltijos
šalių technologijomis.
Pradėjo labiau gilintis ir siekti su
studijomis ir veikla susijusia
informacijos
30 studentų dalyvavo „Warsaw
Industry week“ pramonės mugėje.
Susipažino su didžiausiais
Europoje pramonės sektoriais,
dalyvavo konferencijose. Įgavo
vertingų žinių apie šiuolaikines
inžinierinių technologijų galimybes
ir rinką.

2.

1.2. Suorganizuoti jų išvykimą,
apgyvendinimą, dalyvavimą ir
grįžimą.

2.1.
2.2.

2.6. Projekto dalyviai:
Bendras projekto dalyvių skaičius:

45

Tikslinė grupė*

Studentai

Kokiu būdu dalyviai bus pritraukiami į projektą?

Atrinkti ir asmeniškai pakviesti ypač gabūs studentai pagal metinį pažymių vidurkį, kuris turi būti ne mažesnis už 9,5
* - tikslinę grupę prašome įvardinti konkrečiai, pvz., fizinę negalią turintys asmenys, moksleiviai, studentai,
organizacijų nariai ir pan.

2.7.Projekto trukmė:
Projekto pradžia/pabaiga

2018/10/ 25- 2018/11/30
(metai/mėnuo/diena - metai/mėnuo/diena)

3. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS:
3.1. Informacija apie projekto vadovą:
Vardas, pavardė
Orinta Vanagaitė
Pareigos (jei yra sudaryta
VGTU SA MF tikrasis narys
savanoriškų darbų sutartis)
Mobilus telefonas
+370 6917 970
Elektroninis paštas
orinta.vanagaite@stud.vgtu.lt
3.2. Projekto vykdytojų veiklų pasiskirstymai:
Projekto veikla
Atsakingas
vykdytojas
Procesų koordinavimas
Projekto viešinimas
Projekto koordinavimas ir
akaiskaitų rengimas

Orinta Vanagaitė
Brigita Jodytė
Vaida Kancieriūtė

Veiklos vykdymo laikotarpis (rekomenduojama pateikti
(metai/mėnuo/diena - metai/mėnuo/diena forma))
2018/10/ 25- 2018/11/30
2018/11/ 06- 2018/11/30
2018/10/ 25- 2018/11/30

3.4. Projekto partneriai – juridiniai asmenys:
Eil.
Nr.

1.

Institucijos, įstaigos,
organizacijos pavadinimas

Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

Būstinės
adresas,
kontaktai
Saulėtekio al.
11, Telefonas
(8 5) 274 5030,
El. Paštas
vgtu@vgtu.lt

Bendradarbiavimo
statusas
(bendradarbiavimo
sutartis, planuojama
susisiekti ir pan.)
Finansavimo sutartis

Glaustai apibrėžkite
organizacijos ar institucijos
vaidmenį projekte
Parama lėšomis

2.
4. PROJEKTO Viešinimas:
4.1. Projekto viešinimas (nurodykite projekto viešinimo būdus ir priemones bei įvardykite, kada planuojama atlikti
projekto viešinimą):
Projekto viešinimas vyktų per VGTU SA MF „Facebook“ bei „Instagram“ paskyras. Dalyvaujančių studentų
kvietimas vyktų per mano.vgtu.lt elektorinius paštus, asmeniškai kviečiant ypač gabius studentus dalyvauti. Didesnis
viešinimas šiam projektui nėra būtimas, nes jis aktualus tik universiteto bendruomenei. Viešinimo laikotarpis
2018/11/06-2018/11/30 .

5. VERTINIMAS:
5.1. Ar bus atliekamas projekto vertinimas?
Taip
Ne
5.2. Jei taip, aprašykite planuojamo vertinimo būdus (kokius pasirinksite vertinimo kriterijus, instrumentus
kiekybinių ir kokybinių duomenų surinkimui?):

1. Išvažiuojamųjų išvykų grįžtamojo ryšio apklausa;
2. Apklausų analinė ir grįžtamojo ryšio dalyviams pateikimas;
3. Vidinis projekto aptarimas tarp vykdytojų.
6. FINANSAVIMAS:

6.1. Projekto sąmata

Eil.
nr.

Išlaidų rūšis

1.

Apmokėjimas už darbą projekto
vykdytojams, lektoriams ir kitiems
specialistams, reikalingiems
projekto įgyvendinimui (išmokos
pagal darbo, paslaugų, autorines
sutartis)

2.

Patalpų nuoma ir išlaikymas
(šildymas, elektros energija,
vandentiekis, kanalizacija, apsauga
ir pan.)

3.

Transporto nuoma ir išlaikymas
(degalai, tepalai ir pan.),
apmokėjimas už transporto bilietus

Išlaidų
pagrindimas

15 vnt. x 23=300
Eur (autobusų
bilietai iš
Ecolines kelionės
dalyvių
transportavimui);
30 vnt. x 26,52 =
795,6 Eur
(autobusų bilietai
iš Ecolines
kelionės dalyvių
ir projekto
vykdytojų
transportavimui)

Prašoma iš
VGTU SA
fondo (Eur)

Kitų šaltinių
skiriamų lėšų
suma (Eur)

Viso reikalingos
lėšos (Eur)

0

0

0

0

0

0

345

795,6

1095,6

4.

Įrangos, priemonių ir reikmenų
(kompiuterių, kopijavimo aparatų,
rašymo lentų ir pan.) nuoma

5.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų
(kanceliarinių prekių, ūkinės
paskirties prekių ir pan.) įsigijimas

6.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas,
paštas, internetas ir pan.)

7.

8.

9.

Renginio dalyvių
apgyvendinimas(ne daugiau
kaip 14,5 euro 1 asm. per parą)

149. x 2 = 347
Eur
nuomuojamame
name (kaina
vieno žmogaus
nakvynei – 11,6
Eur)

Renginio dalyvių
maitinimas(ne daugiau kaip
7,5 euro 1 asm. per dieną)

0

0

0

347

0

347

0

0

0

37,5

0

37,5

729,5

795,6

1525,1

Kopijavimo ir vertimo paslaugos,
leidybos ir pristatymo visuomenei
išlaidos

Kitos išlaidos

10.
Iš viso:

15 vnt. x 2,5 =
37,5 Eur (Tech
Industry
pramonės mugės
bilietai)

7. KITA INFORMACIJA:
7.1. Papildoma informacija apie projektą
Bilietų kainos į Tech Industry: http://www.techindustry.lv/en/visitors.php
Apgyvendinimas:
https://www.airbnb.com/rooms/24147621?adults=15&children=0&infants=0&guests=10&toddlers=0&check_in=2018
-10-29&check_out=2018-10-30&s=IL-oxYw8
Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Man žinoma, kad VGTU Studentų atstovybė
nefinansuoja projektų, kuriais siekiama gauti pelno. Gavęs paramą, įsipareigoju taupiai ir racionaliai naudoti
lėšas bei atsiskaityti už skirtų lėšų panaudojimą lėšų naudojimo sutartyje, sudarytoje su VGTU Studentų
atstovybe, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Projekto vadovas
__________________________
(Pareigos)
(jei yra sudaryta savanoriškų
darbų sutartis)

_______________
(Parašas)

____________________
(Vardas ir pavardė)

8. SU PROJEKTO PARAIŠKA TEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.

Dokumento pavadinimas
Projekto paraiška (1 originalas)
Projekto vadovo gyvenimo aprašymas (1 egz.)
Bendradarbiavimo sutarties su projekto partneriais kopija , jeigu yra (1 kopija)
Kiti dokumentai, jeigu reikia (vieno dokumento 1 kopija)

Vieno
dokumento
lapų skaičius
7
2

