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APTARTA: Valdybos informacija
NUTARTA: Atmestas integracinės savaitės modelis. Bet CB dar bandys kažką dėl jos daryti.

APTARTA: Akreditavimo modelis.
NUTARTA: Keisis visas modelis. Dviejų dalių testas, kiekvieną dalį reiks išlaikyti bent 70% ir bus
vedamas vidurkis. Vieną savaitę viena dalis, kitą savaitę kita dalis. Vasario 15-18d. bus medžiaga.
Bus kelios paskaitos, viena Saulėteky, kita centre. Mokymuisi bus skirtos dvi savaitės.

APTARTA: Tarpinė ataskaitinė konferencija
NUTARTA: Bus kovo 26d. Reikia pradėti įtemptai dirbti, kad turėtumėm ką pasakyti.

APTARTA: KLPP
NUTARTA: Kompetetingos lyderystės projektas (??). Skirta ruošti būsimus koordinatorius, kad
gautųsi tęstinumas ir nebūtų spragų darbo procese. Kiekvienas koordinatorius gali pasiimti kiek nori
kandidatų, eis kartu į susirinkimus CB. Bus testai, išlyginamieji susitikimai. Ir kai bus naujas
koordinatorius, senasis dar mėnesį turės kontaktuoti su juo ir padėti pradėt dirbti. Jei koordinatorius
norės eiti antrą kadenciją, turi vis vien vykdyt KLPP.

APTARTA: Numatomi darbai.
NUTARTA: Pavasario mokymai bus balandį. Žemės dienos protmūšis numatytas 20d., bet negerai,
nes dubliuojas su SF. Planuojam kelti diskusiją vėliau, nebedaryt vasarį, bet suspėti iki tarpinės
ataskaitinės. Planuojama tą kovo 18-22d. savaitę, nes daug laiko atims pasiruošimas akreditavimui.
Darbo paskirstymą koordinuoja Gailė. Dar bus boulingas su administracija, reikia ir to nepamiršti.
Kitam susirinkime susiskirstysim darbus.

APTARTA: Vasario mėnesio SA diena.
NUTARTA: Padaryti apklausą grupėj su pasiūlymais, ką norim veikt. Tada nuspręsim, kas padeda
organizuot, kontaktuot ir pan., sukoordinuos Ignas.

APTARTA: VGTU SA Alumni sistema.
NUTARTA: Keičiasi, dabar alumni tampama ne du metus pabuvus atstovybėj, o tris. Arba atbuvęs
CB kadenciją.
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