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DARBOTVARKĖ:
1. Einamieji klausimai;
2. Tarpinės ataskaitinės;
3. Kiti klausimai.

1. APTARTA: EINAMIEJI KLAUSIMAI
NUTARTA: Įvyko susitikimas su VU bei VGTU meno ir sporto centrais. Nuspręsta
vykdyti projektą, kurio vertė 300 tūkst. Eur, esmė – studentų fizinio (nauja įranga) ir
emocinio (streso mažinimas) gerbūvio skatinimas fiziniu aktymu.
Kitas rektorato posėdis vyks kovo 13 d. 9.00 val. Planuota diskusija apie gerųjų
dėstytojų skatinimą neįvyks ir yra nukeliama kitam posėdžiui, tačiau šiame bus
kalbama apie studijų modulių tobulinimą, tad rekomenduojama atvykti.
EF, VVF, AF, KIF bus paskelbtas konkursas į VGTU Senato narius (kandidatai
laiškus gali siųsti iki kovo 14 d. Balsavimas dėl narių tvirtinimo vyks elektroniniu
būdu kovo 18 d.
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2% idėjos: automobilių aikštelės tvarkymas, kondicionierių bibliotekoje įrengimas,
programų licencijų įsigijimas. Be to, žmogiškųjų išteklių koordinatoriai turi pasidalinti
informacija apie 2% skyrimą VGTU SA alumni grupėse.
Pristatytas naujas bendrabučių seniūnų modelis. Seniūnų pareigos: informacijos
pateikimas naujiems gyventojams ir integracija, komunikacija – Facebook grupių su
aukštų gyventojais administravimas, bendrųjų patalpų tikrinimas – ar išvalyta, nėra
gedimų ir pan. Seniūnų kadencija - 1 m., kadencijų skaičius neribotas. Rinkimai vyktų
viešojo konkursu būdu – būtų sudaryta vertinimo komisija iš Economus atstovo,
VGTU atstovo ir VGTU SA atstovo. Rinkimai vyktų pavasarį. Vienas seniūnas
„Niujorke“ prižiūrėtų 4 aukštus, o „Kamčiatkoj“ – 2 aukštus. Motyvacinė priemonė
seniūnams – nuolaida mokant gyventojo mokestį.
2. APTARTA: TARPINĖS ATASKAITINĖS
NUTARTA: Visi turi atsiųsti veiklos ataskaitas, kurias dabar turi, Dominykui,
kiekvienam asmeniškai bus parašyti komentarai/pastebėjimai. Jei veiklos ataskaitoje
bus rašoma apie posėdžius, reikia išryškinti, kokie svarbūs klausimai ten buvo iškelti,
ką naudingo jie turėjo studentams, jei rašoma apie atliktas apklausas, pabrėžti išvadas,
kur jos bus naudojamos ir pan.

3. APTARTA: KITI KLAUSIMAI
NUTARTA: Akreditavimo perlaikymas bus po socialinių reikalų dalies, perlaikyti
bus galima tik vieną kartą. Be to, ketvirtadienį (7 d.) reikia ateiti į akreditavimą padėti
stebėti laikančiuosius.

Posėdžio pirmininkas
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