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DARBOTVARKĖ:
1. Vice prezidento tvirtinimas
2. Senato valdybos nario tvirtinimas;
3. Veiklos planas;
4. Susitikimas su Užsienio kalbų katedros vedėja;
5. Bankiniai reikalai;
6. Kiti klausimai.

1. APTARTA: Vice prezidento tvirtinimas.
NUTARTA: Kandidatas į vices – Vaidas Šimkūnaitis. Vyksta balsavimas, visi vienbalsiai už.
Vice prezidentas patvirtintas.

2. APTARTA: Senato valdybos nario tvirtinimas.
NUTARTA: Šiuo metu atstovybės prezidentas nėra senato valdybos narys. Su Čygu pakalbėta,
kad per kitą senato posėdį jie pakeis įstatus ir bus galima nuo SA deleguoti žmogų. Delegavimui

siūlomas atstovybininkas – Džiugas Dangovas. Vyksta balsavimas patvirtinimui, visi
vienbalsiai už.

3. APTARTA: Veiklos planas.
NUTARTA: SARK‘ai jau pradėjo dirbti, per praėjusį 4 valandų susirinkimą buvo sudėlioti visi
tikslai ir uždaviniai pagal išsikeltas problemas. Tačiau nesudėti atsakingi žmonės ir deadline‘ai.
Iki sekmadienio (gruodžio 2d.) pirmininkai turi sužiūrėti visas veiklas (krikštynos, stovyklos ir
t.t.) fakultete su tiksliomis datomis (veiklos renkamos metams, nuo sausio 1-os iki gruodžio
31d.). Rytoj (lapkričio 28d.) Dominykas prideda visus pirmininkus prie kalendoriaus. Visą
surinktą informaciją atsiųsti Kristinai į soc@vgtusa.lt. Per visuotinius mokymus bus dirbama
su tuo planu, kad ir kiek jo bus, kol kas dar reikia iki galo išgryninti idėją, kaip kas vyks, tai
geriau dirbti lėčiau, po mažiau, bet kryptingai. Planą reikia pasidaryti kokybišką, tvarkingą, nes
dalis jo bus viešinama.

4. APTARTA: Susitikimas su Užsienio kalbų katedros vedėja.
NUTARTA: Kartu dalyvavo Tadas Seniūnas (TIF), Greta Valasinavičiūtė (VVF), Emilė Briedytė
(FMF). Komentaras apie susitikimą: Buvo malonu bendrauti, nes vedėja supranta problemą, nori ją
sutvarkyti. Matosi, jog turi idėjų ir rodo iniciatyvą. Sutarta, jog užsienio kalbų katedra studentams
parengs bandomąjį testą anglų kalbos lygio nustatymui. Taip pat buvo diskutuojama, kaip galima būtų
pagerinti užsienio kalbų mokymą universitete. Siūlytas variantas atskirti geriau mokančius kalbą nuo
mokančių prasčiau, galvota sistema, kaip tai būtų įmanoma įgyvendinti - gal pagal VBE rezultatus, gal
pagal testą jau atėjus į universitetą. Iki galo taip ir nenutarta, bet labiau linkstama link testo universitete.
Siūlyta daryti privalomas (įtrauktas į tvarkaraštį) konsultacijas studentams, kalbą mokantiems žemesniu
lygiu (tarkim, nepasiekusiems B2 lygio). Galvota, kaip užskaityti C1 lygį po praeito kurso universitete,
gal duoti sertifikatus (bet šiaip jų duoti negalim dėl mažo valandų skaičiaus, skiriamo anglų kalbos
dėstymui). Žodžiu, planuota, kaip tai būtų galima pakoreguoti, bet konkrečių idėjų dar neatrasta. Kas
konkrečiai nutarta, tai daryti testą, konsultacijas ir dar atlikti apklausą, kaip studentai žiūri į anglų
kalbos dėstymą universitete (gal jie abu semestrus nori specialybinės kalbos paskaitų ir pan.).
Galvojom, kad galbūt pridėti tą kalbos lygio nustatymo/pasiekimo sertifikatą prie bakalauro.

Minimaliai aptartos ir anglų grupės, bet čia ne užsienio kalbų katedros kompetencija. Dėl to reikia
šnekėti su pačiais fakultetais, nes jie gali tuos visus reikalus tvarkyti (tarkim, dėl kai kurių dėstytojų
anglų kalbos nemokėjimo ir pan.). Dar bus tęsiamas bendravimas su užsienio kalbų katedra ir žiūrėsim,
kaip toliau viskas vystysis, bet tikrai matosi geranoriškumas iš katedros vedėjos.

5. APTARTA: Bankiniai dalykai.
NUTARTA: Planuota aiškintis su banku, ar galima pririšti sąskaitas be asmenų, prie kurių sąskaitų
rišamos SA sąskaitos, atvykimo (ar užtenka tik asmens dokumento). Bet realiai aišku, jog to negalima
daryti, tai teks važiuoti visiems pirmininkams kartu. Neturintiems Swedbank‘o sąskaitos ją reikia
atsidaryti poros dienų bėgy. Pririšimą prie pirmininkų sąskaitų reikia padaryti per kitą savaitę (darbo
valandomis), susiderins visi tinkamą laiką po susirinkimo (sukuriamas Doodle). Plius, bus ir atskiras
įrašas su visa informacija apie tai.

6. APTARTA: Kiti klausimai.
NUTARTA:


Per visuotinius mokymus bus paskaita apie krizinių situacijų valdymą (tik
pirmininkams). Iki šeštadienio pagalvoti, gal pas jus fakultete buvo tokių krizinių
situacijų, nes per mokymus vyks didelis workshop‘as. Visas sugalvotas idėjas parašyti
Dominykui į paštą.



Deivid Gilderbrandt (AGAI): Soc. žemėlapis? Yra toks pats visus?
Yra pas visus, bet daugelis nebedaro, nes tai tiesiog neatsimoka. FMF‘uose priešingai,

labai efektyvu, nes studentams nuolatos kyla problemų rasti prodekaną, atsakingą už šiuos
reikalus (tai lengviau viską užpildyti ir perduoti SA). Bet, tarkim, MF, TIF ir kai kuriuose
kituose fakultetuose toks dalykas neveikia, visi eina sakyti problemas tiesiogiai į dekanatą ar
katedrą ir viskas. Jau seniai šnekėta, kad gal reikėtų daryti bendrą soc. žemėlapį, nes vis vien
studentai turi paskaitas ne tik savo fakulteto, bet ir kitų fakultetų rūmuose, auditorijose. Visai
svarstytinas dalykas, bet dar nieko konkrečiai nenuspręsta. Apskritai nėra skirtumo, kada jis bus
paleistas, nes jau ir pinigai yra plius minus paskirstyti, ir visa kita sudėliota. Visi tvarkymai tada
gali vykti nebent iš fakulteto lėšų.
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