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DARBOTVARKĖ:
1. Ataskaitos;
2. Aktuali informacija.

1. APTARTA: ATASKAITOS
NUTARTA:
Centrinis Biuras:
Nuveikti darbai:
Universiteto studijų komitete:


Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo tvarkos aprašo projekto rengimas;



Studijų programų svarstymas (visos buvo grąžintos taisyti):
o Statinio informacinio modeliavimo technologijos;
o Skrydžio valdymo inžinerija;
o Kraštovaizdžio architektūra.



Įvadinės paskaitos koncepto svarstymas;

Rektorate aptarta:
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Planuojamas priėmimas į doktorantūrą 2019 metais;



Informacija apie naujų magistrantūros studijų programų anglų kalba galimybes
2020 m.;

Kita veikla:


Dalyvauta LSS Bendrabučių kokybės standarto rengime;



Dalyvauta VU studijų kokybės konferencijoje;



Suorganizuotas ir įvykdytas VGTU SA 25 gimtadienis;



Dalyvauta SKVC Krypčių vertinimo tvarkos rengime.

Planuojami darbai:


Susitikti su SPIC dėl pirmakursių kontaktų pateikimo kuratoriams;



Parengti išvažiuojamąją valdybą;



Baigti organizuoti konferenciją „Aukštojo mokslo paskirtis“;



Stipendijų tvarka (pirminiai darbai);



SD pateikti studijų kokybės gerinimo kryptis fakultete;



SPK projektas (apklausos SPK nariams rengimas, dokumentų surinkimas);



Naujos vadovo pareigybės parengimas.

AGAI


Ataskaita nepateikta



Ataskaita nepateikta

AF

APF
Nuveikti darbai:


Pavasario mokymai, kurių metu vyko paskaitos apie lyderystę bei komandos
valdymą. Taip pat parašytas SA APF veiklos planas;



SA APF suorganizavo APF boulingo turnyrą. Kuriame varžėsi APF katedros
bei institutai.

Planuojami darbai:


Du renginiai.
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EF
Planuojami darbai:


Debatai - pasiruošimas, viešinimas, įgyvendimas, aptarimas (05.07)



SPK atmintinė



Diskusija dėl darbų vasaros metu

FMF


Ataskaita nepateikta

KIF
Nuveikti darbai:


Susitikimas su dekanatu (sprendžiamos akademinės problemos, peržiūrima ar
išspręstos jau minėtos akademinės problemos);



Ruošimasis KI dienai;



Vystoma debatų klubo įkūrimo tema;



VGTU SA KIF koordinatorių susitikimas. Sprendžiamos vidaus problemos,
vidinės komunikacijos klausimas, naujos VGTU SA KIF komandos
formavimas;



HR paskaita apie VGTU SA organizacijos svarbą, naudą ir ką reiškia būti
atstovybininku.

MF
Nuveikti darbai:


Atsižvelgta į pastabas pateiktas mokymų metu, dabar atstovybėje yra įrėminti
SA F tikslai, SA misija vizija ir vertybės;



Susirinkimo metu nutarta skirti dėmesį komandos formavimui ir narių
išlaikymui, todėl organizuojame daugiau neformalių veiklų. Taip pat senato
narys studentas Elvinas pristatė rektoriaus ataskaitą ir pateikė savo
komentarus;



Suorganizuotas medžiagų atsivežimas stalų projektui.

Planuojami darbai:
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Toliau skiriamas pagrindinis dėmesys komandai iki stovyklų pasiruošimo
laikotarpio;



Stalų konstravimas.



Ataskaita nepateikta



Ataskaita nepateikta

SF

TIF

VVF
Nuveikti darbai:


Paruošta, persiųsta prodekanei sesijos atmintinė, kitą savaitę bus viešinama;



Ruošiamas socialinis žemėlapis;



Susitikimas su administracija ir seniūnais;



Gauti nemokami NepabExit kuponai, pakabinti jų plakatai;



Susitikimas su Alumni ir administracija;



HR mokymai;



Nagrinėjimas ir tobulinamas KLP;



Paviešinti trys praktikos pasiūlymai;



Viešinti kitų fakultetų renginiai.

Planuojami darbai


Susitikimas su VIKO;



Soc. akcija (organizuoja pirmakursiai);



Atlikti SWOT analizę;



Daryti apklausą apie seniūnus ir/ar dėstytojų anglų žinias.

2. APTARTA: AKTUALI INFORMACIJA
NUTARTA:
Teikiamas pasiūlymas naujai pareigybei - atskiras žmogus, kuris galėtų tvarkytis su
finansais: metinis finansinių planų sudarymas, sąmatų ir ataskaitų sudarymas, pagalba
šiuo klausimu kiekvienai fakultetinei atstovybei, strateginis išteklių ieškojimas,
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rinkodaros ir projektų koordinavimas. Iki kitos valdybos planuojama parengti darbo
reglamento pakeitimus. Reikia informuoti savo narius, galbūt atsiras norinčių tokias
pareigas užimti.
Per šią savaitę sunešti faktūras už praeitą ketvirtį (sausio 1 – kovo 31) ir pasižiūrėti, ar
nėra užsilikusių paramos, priėmimo-perdavimo sutarčių už 2018 m.
Kvietimai dalyvauti: savižudybių prevencijos mokymai „Safetalk“ gegužės 6 d., VDU
Švietimo akademijoje, T. Ševčenkos g. 31 – 401 auditorija. LSS kviečia į Baltic
Organisational Meeting, kuris vyks Klaipėdoje, iš Lietuvos gali dalyvauti 10 žmonių,
registracija atvira visiems norintiems.

Posėdžio pirmininkas

Dominykas Tvaska

___________
(Parašas)

Posėdžio sekretorius

Raminta Tamoševičiūtė

___________
(Parašas)
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