VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ
ATSTOVYBĖS
VERSLO VADYBOS FAKULTETE
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2019 m. balandžio 10 d., 16:00 h.
Saulėtekio al. 11, CR 703 kab., Vilnius

POSĖDŽIO PIRMININKAS:
Greta Valasinavičiūtė

POSĖDŽIO SEKRETORĖ:
Kornelija Dzindzelėtaitė

DALYVIŲ SĄRAŠAS:
1. Aušrinė Galdikaitė
2. Alisa Ševiakovaitė
3. Elzė Žemaitytė
4. Dovilė Baguckytė
5. Aurimas Atkočiūnas
6. Jokūbas Marčiukaitis
7. Agata Veligor
8. Aistė Padvilikytė

9. Artur Maciulevič
10. Ernesta Krikštanaitė
11. Martynas Deveikis
12. Katažina Narvoiš
13. Ernesta Januševskaitė

DIENOTVARKĖ: Mokymų aptarimas, studijų užsienio kalba organizavimo
tvarka, mokslo veiklos aktyvinimas, VGTU moodle apklausų tobulinimas, protokolų
viešinimas, socialinė akcija, SWOT mokymų analizė, susitikimas su Centriniu Biuru,
susitikimas su alumni, gegužės 9 d. konferencija, Tarptautinė dėstytojų savaitė mūsų
fakultete (gegužės 8-10 d.) .

SVARSTOMA: Studijų užsienio kalba organizavimo tvarka
NUTARTA: Atkreipti dėmėsį į studentų nuomonę, manoma, jog dėstytojai turėtų eiti
į anglų kalbos kursus. Vertėtų padaryti apklausą ir tyrimą dėl dėstytojų įgūdžių anglų
kalba.
SVARSTOMA: VU atstovybės nariai surinko visų programų protokolus, SA
prezidentas nori padaryti panašų dalyką ir mūsų universitete, tačiau Dekanė protokolų
viešinimui ne itin pritaria, nes laiko tai komercine paslaptimi ir dėl šios priežasties kelia
daug klausimų dėl protokolų viešinimo.
NUTARTA: Anot Dekanės, negalime pateikti protokolų, galime atsakyti tik į
klausimus. Taip pat teigia, jog būtų daug naudingiau, jei studentai patys dalyvautų
posėdžiuose ir viską girdėtų tiesiogiai.
Mūsų nuomone, protokolai turėtų būti viešinami ir renkami, tačiau Dekanatas tai laiko
komercine paslaptimi. Apie tai dar bus svarstoma su SA Prezidentu.
SVARSTOMA: Socialinė akcija su Viko , balandžio 25 d.
NUTARTA: Darysime atskirai, ieškosime įvairių idėjų, rėmėjų, viešinsime.

SVARSTOMA: SWOT analizė ( silpnybės, stiprybės, grėsmės ir galimybės ) mūsų SA
VVF
NUTARTA: Kovoti su silpnybėmis, stiprinti tarpusavio ryšį ir komunikaciją, išsikelti
naujus tikslus ir juos įgyvendinti. ( Sutarta kiekvieną antradienį per ilgąją pertrauką
ateiti į SA dėl tarpusavio ryšio tvirtinimo, tačiau svarbu nepamiršti fakto, kad SA
DURYS VISADA ATVIROS).
SVARSTOMA: Susitikimas su Centriniu Biuru, susitikimo data.
NUTARTA: Parašyti Centriniam Biurui, pasiūlyti datą po laisvų studijų savaitės
(ko gero orientuosimės į antradienį ~ 19h)
SVARSTOMA: Susitikimas su alumni.
NUTARTA: Suorganizuoti susitikimą su alumni, siūlyti idėjų, prisidėti prie šio
susitikimo planavimo.
SVARSTOMA: Studentų kreipimasis į SA dėl jiems iškilusių klausimų.
NUTARTA: Padaryti dėžutę, (paieškoti gal kas turite ir pasiūlyti idėjų, kaip galėtume
ją apipavidalinti) į kurią VGTU studentai galėtų mesti laiškelius , kuriuose iškeltų
jiems aktualius klausimus ir sulauktų atsakymų iš SA narių.
SVARSTOMA: Ieškomas žmogus, norintis tapti projektų koordinatoriumi.
NUTARTA: Jei kas nori, parašyti mūsų pirmininkei Gretai Valasinavičiūtei.
SVARSTOMA: Foto siena SA VVF kabinete.
NUTARTA: Atgaivinti foto sieną, siųsti nuotraukas Katažinai.

