VGTU SA FMF veiklos ataskaita
2019-10-17 - 2020-04-20
Vizija – Patikima, atsakinga ir kryptingai veikianti VGTU akademinė bendruomenė.
Misija – Stiprindami ryšį su VGTU akademine bendruomene, kuriame augančią ir atsakingą
studentišką jėgą, orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą.
Vertybės:
 Atvirumas - Vykdome skaidrią ir viešą veiklą, esame atviri siūlymams, kritikai ir
pastaboms.
 Bendruomeniškumas - Perduodame patirtį iš kartos į kartą, kuriame ir puoselėjame
jos tradicijas.
 Iniciatyvumas - Iškeliame ir kokybiškai įgyvendiname naujas idėjas.
 Patikimumas - Sąžiningai ir atsakingai vykdome savo įsipareigojimus.
 Tobulėjimas - Įvertindami išorinę ir vidinę aplinką, nuolatos mokomės ir mokome
kitus.
VGTU SA FMF komanda ataskaitiniu laikotarpiu:


Pirmininkas - Karolis Kumpaitis;



Vicepirmininkas - Domantas Andrijauskas;



Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė - Dominyka Švedaitė;



Rinkodaros koordinatoriai - Greta Palubinskaitė ir Saulius Valatka;



Ryšių su visuomene koordinatorė - Miglė Žurauskaitė;



Žmogiškųjų išteklių koordinatorius - Romantas Trumpa;

1. Stiprinti ryšį tarp VGTU akademinės bendruomenės
1.1. Užtikrinti visų akademinės bendruomenės sudedamųjų dalių tarpusavio
bendradarbiavimą.
1.1.1. Vakaras su dėstytoju (gruodžio 12d.). Renginys skirtas studentams ir
dėstytojams pabendrauti ne tik paskaitų metu. Šiais metais vyko protmūšis,
kuomet vienoje komandoje buvo keli studentai ir vienas ar daugiau dėstytojų.
Protmūšio laimėtojai buvo apdovanoti prizais bei diplomais. Taip pat vyko 5min.
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diskusijos, universiteto bendruomenei aktualiomis temomis, kurios prie puodelio
arbatos buvo išdiskutuotos ir išgirstos abiejų pusių nuomonės.
1.1.2. Reguliarūs susitikimai su seniūnais (kas mėnesį, sausį neįvyko dėl sesijos).
Tokie susirinkimai - efektyviausias būdas gauti studentų nuomonę apie studijas,
bei supažindinti pirmakursius su studijų tvarka bei atsakyti į kylančius klausimus
pirmaisiais mėnesiais universitete. Susirinkimuose kartu dalyvavo ir prodekanė,
todėl visos problemos buvo iškart išgirstos administracijos, taip užtikrinant
geresnę komunikaciją tarp studentų ir administracijos. Balandžio mėnesį,
karantino metu, taip pat įvyko nuotolinis susitikimas su seniūnais.
1.2. Kurti bendruomenę gebančią laisvai ir drąsiai komunikuoti.
1.2.1. SPK atmintinė (paviešinta spalio mėnesį). Atmintinė, kurioje studentai
supažindinami su SPK veikla bei dėl ko ir kur gali kreiptis iškilus klausimams.
1.2.2. Tarpinių atsiskaitymų atmintinė (paviešinta gruodžio 10d.). Pasidalinta su
seniūnais, kurie ją perdavė savo atstovaujamoms akademinėms grupėms.
Atmintinėje pateikta susiteminta svarbiausia informacija.
1.2.3. Sesijos atmintinė (paviešinta gruodžio 16d.). Paviešinta Facebook ir seniūnų
grupėse. Kaip ir tarpinių atsiskaitymų atmintinėje, joje pateikiama svarbiausia
informacija.
1.2.4. Seniūnų laiškai (gruodžio 17d.). Kaip ir kiekvienais metais, semestro gale
atliekame visų studentų apklausą apie studijų kokybę ir dėstytojus. Šiais metais
vietoj Word failo buvo pakeista į Google apklausos formą, todėl daugiau seniūnų
užpildė apklausas (lyginant su metais prieš tai, standartiškai mažiausiai aktyvūs
ketvirtakursiai, labiausiai aktyvūs – pirmo bei antro kurso studentai). Daugiausiai
konkrečiai skundžiamasi dėl dėstytojų, mažiausiai - dėl esamų modulių. Visa
gauta informacija buvo susisteminta ir perduota fakulteto administracijai.
Kadangi daugiausia nusiskundimų buvo dėl konkrečių dėstytojų, administracija
atsižvelgus į gautus nusiskundimus taiso esamą situaciją - daugelio dėstytojų
paskaitos buvo stebimos bei dėstytojams pateikti studentų nusiskundimai.
Daugeliu atvejų situacija pasitaisė ir nusiskundimų nebegauname.
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1.2.5. Padėjome prodekanei suorganizuoti SPK susirinkimus, kurie vyko pirmą kartą.
Juose dalyvavo pilna SPK sudėtis ir studijų prodekanė (gruodžio mėnesį). SPK
studentai į šiuos posėdžius atvyko su tos programos studentų, absolventų
atsiliepimais bei pasiūlymais, iš kurių nemaža dalis buvo priimti. Taip pat, SPK
susirinkimo metu atlikti pakeitimai studijų programose, studijų dalykų dėstymo
planuose, rastos papildomos praktikų vietos ir kt.
1.2.6. Geriausio dėstytojo rinkimai (gruodžio mėnesį, o apdovanojimai vasario 6d.).
Labai dažnai su studentais ir administracija kalbame tik apie blogus dėstytojus,
tačiau savo bendruomenėje turime ir labai daug gerų dėstytojų, kuriuos mes bei
administracija norime skatinti, todėl kiekvieną semestrą renkame 4 geriausius
dėstytojus. Rudens semestro metu rinkimuose gavome nuomones iš 300 studentų
ir buvo išrinkti 4, neseniai prisijungę prie bendruomenės, dėstytojai.
1.2.7. Magistrantų apklausa (gruodžio – sausio mėnesį). Susisteminome turimą
apklausą, kurioje dalyvavo 50 magistrantų. Rezultatus pateikėme administracijai
ir SPK pirmininkams.
1.2.8. SPK studentų susitikimai su studentais (vasario 17-24d.). Padėjome SPK
studentams susitikti su studentais. Šių susitikimų esmė - susirinkti informaciją iš
visų kursų studentų ir ją pateikti per SPK susirinkimą, kad būtų galima spręsti
studijų programos esmines problemas.
1.2.9. Seniūnų apklausa apie nuotolines studijas (balandžio mėnesį). Karantino metu
atlikome apklausą, kaip šiuo metu vyksta nuotolinės paskaitos. Be kelių pavienių
atvejų, kai nėra vykdomos visos paskaitos ar dėstytojai nekontaktuoja, dauguma
grupių nesusiduria su jokiomis problemomis. Apklausos rezultatus perdavėme
administracijai.
1.3. Patriotiškumo Universitetui ugdymas
1.3.1. Fakulteto atstovavimas studijų parodose (vasario 6-7d. „Litexpo“). Kaip ir
kiekvienais metais, universitetas dalyvauja daugelyje studijų parodų ir kitų
renginių, susijusių su studijomis. Kartu su administracija, SA atrinkti studentai
atstovauja mūsų fakultetą, bendrauja su moksleiviais ir atsako į jų klausimus.
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1.3.2. Mokyklų projektas (lapkričio 18-22d.). Ne pirmus metus važiuojame į
Lietuvos mokyklas, pristatome fakultetą ir universitetą 11-12 klasių
moksleiviams. Šiais metais aplankėm apie 12 mokyklų. Taip garsiname fakulteto
ir universiteto vardą.
2. Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą
2.1. Narių išlaikymas.
2.1.1. Naujų narių integracija (visą rudenį). Kiekvienais metais rudens semestro metu
kviečiame naujus narius į SA. Integracijos metu pristatome SA veiklą ir duodame
pirmuosius darbus, toliau kviečiame į rudeninius mokymus, kur keliame
komptenciją ir užbaigiame vidiniu akreitavimu.
2.2. Kompetencijų kėlimas.
2.2.1. Vidiniai išvažiuojamieji rudens mokymai (spalio 18-20d.). Skirti naujiems
nariams labiau įsigilinti į SA veiklą, universiteto tvarką, siūlyti sprendimus
universitete esančioms problemoms spręsti.
2.2.2. Naujų narių akreditavimas (lapkričio 11-17d.). Integracijos pabaigoje
pirmakursiai atlieka testą, kuriame patikrinama visa svarbiausia informacija,
kurią turėtų žinoti studentas. Šios informacijos žinojimas padeda atstovauti
studentus fakultete.
2.2.3. RsV mokymai (lapkričio 30d.). Rudenį buvo suorganizuoti RsV mokymai,
skirti visų fakultetų SA nariams. Mokymų metu gilinome maketavimo,
nuotraukų redagavimo bei fotografavimo žinias, kurios pravers RsV komiteto
veikloje.
2.3. Organizacijos pozicionavimas.
2.3.1. Išsakyta pozicija dėl magistrantų studijų, atsižvelgiant į išanalizuotą apklausą
ir kitus nusiskundimus (sausio mėnesį):
2.3.1.1.

Informacinių technologijų studijų programoje, atsižvelgiant į studentų

nuomonę, atsisakyta studijų dalyko „Mokslinių tyrimų ir inovacijų
pagrindų“ dėstytojo. Be to, pats studijų dalykas iš matematinio
modeliavimo katedros pervestas į informacinių sistemų katedrą, ir jau nuo
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šio rudens bus skaitomas kito dėstytojo ir pagal kitą studijų dalyko planą.
Sureaguota ir į kitus skundus dėl šioje studijų programų dėstomų dalykų –
atsakymai buvo išsiųsti tiesiai į magistrantų, studijuojančių šioje studijų
programoje, grupių paštus.
2.3.1.2.

Informacijos ir informacinių technologijų saugos studijų programoje

semestro eigoje buvo pakeistas “Duomenų bazių ir elektroninių dokumentų
saugos” dalyko dėstytojas.
3. Garantuoti veiklą orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą
3.1. Dalyvavimas išorės organizacijų veiklose.
3.1.1. LSS neeilinė konferencija (gruodžio 20d.). Dalyvavome kartu su kitais VGTU
SA delegatais LSS konferencijoje, kur buvo tvirtinami nauji LSS įstatai.
3.2. Bendradarbiavimas su kitomis AM studentų savivaldomis.
Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo nieko nuveikta šiuo tikslu.
3.3. Bendros VGTU SA pozicijos formavimas ir išlaikymas.
Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo nieko nuveikta šiuo tikslu.
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