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Posėdžio pirmininkas: Dominykas Tvaska
Posėdžio sekretorius: Gabija Pragulbeckytė
Patikrintas kvorumas: 10 narių (?).
Dalyvauja. 1 Priedas.

DARBOTVARKĖ:
1. Vadovų tvirtinimas;
2. Rektorato informacija;
3. Akreditavimas;
4. Veiklos plano rašymas;
5. Diskusija.

1. APTARTA: Vadovų tvirtinimas.
NUTARTA: Nuspręsta tvirtinti visus bendrai. Pristatyta visa komanda. Prieš ir susilaikiusių
nėra, visi vienbalsiai už.

2. APTARTA: Rektorato informacija.
NUTARTA: Pirminis dalykas – pereinama nuo SPK prie Studijų krypčių komitetų. Nusprendė
vertinti ne studijų programas, o kryptis. SKV organizuoja mokymus savivaldų atstovams dėl
grįžtamojo ryšio, tuo pačiu bus pristatoma nauja studijų kokybės vertinimo tvarka. SARK‘ams
pranešta, kol kas dalyvauja nedaug žmonių (5), o šiandien reikia pateikti sąrašą. Dominykas su

Džiugu perduos visą informaciją, kas bus šnekama, tiems, kas negali dalyvauti. Pristatyta
mokymų darbotvarkė, nes šiandien paskelbta ir ne visi girdėjo šitą informaciją. Mokymai vyks
Studijų kokybės vertinimo centre, pagrindas bus apie studentų nuomonių surinkimą. Apie tas
tvarkas nėra dar niekas priimta, yra tiesiog paruoštas dokumentas. Bus palikta dalis SPK narių,
kurie veiks po krypčių komitetais. Kol kas dar tiesiog vykdomas kūrimo procesas.
Pristatytos dėstytojų apklausos rezultatai, į ją atsakė 234 dėstytojai. Didžiausios problemos dėl
darbo vietų, priemonių, atlyginimų. Dėstytojai nepatenkinti tuo, kaip skaičiuojama papildoma
atlyginimų dalis. Dėl darbo krūvio skundžiasi, dėl katedrų darbo, kaip kiti jų darbą vertina ir t.t.
T.y. skundų labai daug. Pristatytos ir mano.vgtu apklausos, apklausų rezultatai beveik idealūs.
Tada pateiktos rekomendacijos iš studijų kokybės analizės. Pateiktos trys rekomendacijos,
kurios studentams svarbiausios.
Prioritetinė eilė dėl pakeitimų – parašys pats prezidentas. Nusiųsta bus tik tam, kad atsiskaityti
universitetui, o viskas kitkas bus nuspręsta SA viduje.
3. APTARTA: Akreditavimas.
NUTARTA: Eilinio akreditavimo metu bus akredituoti visi neakredituoti nariai. Jį siūloma
daryti pavasarį. Norima nukelti akreditavimą dėl to, jog bus keičiama tvarka ir nėra tikslo
mokytis seną informaciją. Norima šiek tiek keisti akreditavimo procesą, palikti testą, gal pridėti
atvirų klausimų, norima prieš tai dar daryti 2-3 viešas paskaitas visiems studentams, kur būtų
pristatoma nauja tvarka. Tuo pačiu SA nariai per jas rengsis akreditavimui. Pirmininkai siūlo
palikti dar seną akreditavimo tvarką ir laiką, nes naujiems nariams vis vien bus dar daug naujos
informacijos. Galiausiai pasiūloma tiesiog dar pamokyti naujus narius su sena medžiaga (moko
patys fakultetai), bet vis vien palikti akreditavimą su nauja informacija ir paskaitom pavasarį.
Taip būtų galima įrodyti, jog atstovybininko vardą naujiems nariams reikia užsitarnauti.
Lapkričio 13-15 dienomis testą laikys nepasiekę 80 balų koordinatoriai. Akreditavimas biure
darbo valandomis, bus išdalinta medžiaga mokymuisi. Siūloma naujiesiems nariams tiesiog
patiems duoti testus pasibandymui ir viskas.
Visi pirmininkai ir centrinis biuras akreditavimą laiko lapkričio 27 dieną, per valdybos
susirinkimą, medžiaga bus duota kartu su naujųjų narių medžiaga.
SPALIO 30d. pateikiama medžiaga.

Koordinatoriai akredituojasi lapkričio 13-15 dienomis. Pavasarį naujo akreditavimo jiems
reikės.
Pirmininkai ir CB – lapkričio 27. Pavasarį nebereikės naujo akreditavimo.
Visi sutiko dėl akreditavimo ir paskaitų pavasarį. Siūloma paskaitas daryti visuose fakultetuose,
kad pasiektume daugiau studentų. Kol kas informacijos apie paskaitas dar nedaug, kai bus
aišku, viskas bus iškart perduota.

4. APTARTA: Veiklos plano rašymas.
NUTARTA: Planuojama rašyti bendrą visos atstovybės. Yra 4 fakultetai, jau rašantys savo planus.
Galutinė data yra gruodžio 11 dieną (tada reikia viską pasitvirtinti).
Veiklos plano rašymo tvarka:
Visas rašymo procesas – iki lapkričio 13 dienos apsikalbėti, kokios problemos yra fakultetuose.
Padiskutuoti su administracija, peržiūrėti senus veiklos planus. Susirinkti kuo daugiau informacijos
apie problemas fakultetuose. Taip bus apimtas visas universitetas. Po problemų išsianalizavimo
lapkričio 13 dieną ateinama su bendromis idėjomis. (Siūloma parinkti kitą datą - lapkričio 14 dieną nuo
17h.) Valdybos metu išrenkamos visos bendros problemos fakultetuose. Tas problemas (gana dideliu
mastu) priimti kaip bendrines problemas. Išsirenkamos 3-5 realiausios, labiausiai įvykdomos
problemos. Pasimatuojama kaštų ir naudos studentams dydis. Ir tada suformuluojami bendriniai tikslai.
Tuomet grynai fakultetų problemos lieka fakultetinių SA veiklos planuose. Jas reikia išsigryninti,
pasirinkti 2-4 tikslus, jiems atrasti sprendimo būdus ir t.t. Tada problemos perduodamos komitetams
(SARK‘ams), jie persižiūri jas (analizes ir t.t., gali papildyti tas analizes) ir tada fakultetų koordinatoriai
kartu su vadovais ieško problemų sprendimų (su smulkiais, konkrečiais problemų sprendimais,
datomis, priemonėmis, atsakingais žmonėmis ir t.t.). Tada ta informacija grįžta į valdybą ir įvertinama,
jeigu kas netinka, medžiaga grąžinama atgal. Kai viskas sutvarkoma, veiklos planas patvirtinamas.
Renginių, mokymų ir t.t. įtraukti į pagrindinį veiklos planą nereikia, tik į papildomus dalykus. Ten
suplanuoti viešinimą (plius visos kitos RsV žinutes), finansus ir t.t.
Iki lapkričio 13 d. vyksta diskusijos, per valdybą (arba kitą datą) keliami tikslai. Iki, greičiausiai
lapkričio 27 dienos dirba komitetai (labiausiai SARK‘ai). Iki tos datos pirmininkai sužiūri renginius,
mokymus, krikštynas, stovyklas ir panašius dalykus. Tada sužiūrimi visi SARK‘ų nustatyti krūviai, ar

nesikerta su renginiais. Tada iki gruodžio 11 dienos komitetai vykdys korekcijas. Ir tą dieną
pasitvirtinamas visas planas. Norima pasitvirtinti planą iki naujų metų. Kas bus grynai SARK‘ams, bus
paviešinta, o visas kitas planas bus tiesiog atstovybei, greičiausiai bendroj VGTU SA grupėj.
Svarbiausia susidėlioti pagrindą, o eigoje bus galima dar koreguoti.

5. APTARTA: Diskusija.
NUTARTA: Sutinkama, kad visa informacija iš rektorato būtų perduodama virtualiai, o valdybos
susirinkime būtų aptariama tai, kas buvo pirmininkams neaišku ir panašiai.
Labai reikia projektų vadovo, koordinatorių, nes ties ta sritimi yra labai prasta situacija, o niekas nenori
apsiimti. Bent pradžioje siūloma ieškoti pagalbininkų (reikės MF ir VVF prašyti pagalbos), o vėliau
bus ieškomas konkretus žmogus. Kol kas prašoma iš pirmininkų siūlyti tinkamus žmones ir t.t.
Prasta situacija su rinkodara, nes labai daug finansų išeina mokymams. Nebepavyksta gauti rėmimo.
Siekiama pereiti prie ilgalaikių partnerių.
Evaldas gali suorganizuoti reikalingus mokymus kompetencijoms kelti, pirmininkai turi
sukomunikuoti, kas negerai ir ko trūksta.
Prašoma kitiems kartams dokumentus ir kitą medžiagą pateikti dieną prieš valdybos posėdį
išanalizavimui.
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