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VGTU SA SF VEIKLOS ATASKAITA
2019-10-22 – 2020-04-23

VGTU SA SF komanda ataskaitiniu laikotarpiu:
Pirmininkė – Gabija Jurgelevičiūtė
Vicepirmininkė – Ugnė Jagminaitė
Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius – Darijus Jankauskas
Rinkodaros koordinatorius – Žygimantas Kralikas
Ryšių su visuomene koordinatorius – Gediminas Lukinskas
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius – Kasparas Labanas
VGTU SA Strategija
2018 m. – 2022 m.
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
Plytinės g. 7A
Vilnius 10105
Lietuva

Tel. 8 5 2745066
Faks. 8 5 2745066
El. paštas vgtusa@vgtusa.lt
www.vgtusa.lt

A/s Nr. LT 15 73000 10002473771
AB bankas “Swedbank”
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 193080995

Strateginiai tikslai
1. Stiprinti ryšį tarp VGTU akademinės bendruomenės;
2. Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą;
3. Garantuoti veiklą orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą.

1. Stiprinti ryšį tarp VGTU akademinės bendruomenės
1.1. Užtikrinti visų akademinės bendruomenės sudedamųjų dalių tarpusavio
bendradarbiavimą


Trečio kurso seniūnų išrinkimas. Pasirenkant specializaciją, susidarė naujos
akademinės grupės, kurioms buvo išrinkti nauji seniūnai.



Ryšį su seniūnais palaikome ne tik susitikimų metu, bet taip bendraudami su jais
bendroje grupėje arba individualiai. Tai padeda geriau juos pažinti bei padėti jiems
susiduriant su problemomis. Išsprendėme nesklandumus, kilusius pirmakursių
akademinės grupės studentams dėl fizikos dėstytojos, norinčios įtraukti papildomą
atsiskaitymą, kurio nebuvo modulio kortelėje. Taip pat teko pakeisti antrakursių
akademinės grupės tvarkaraštį, kadangi ekonomikos paskaitos vyko su
fundamentinių mokslų fakulteto studentais.



2019 m. gruodžio 18 d. vyko susitikimas su seniūnais, kurio tikslas - geriau pažinti
naująją komandą. Susitikimo metu atsakėme į jiems rūpimus klausimus, aptarėme
tolimesnę VGTU SA SF veiklą, prie kurios galėtų prisijungti seniūnai. Pavyzdžiui,
dėl rudens semestro apibendrinimo, pristatėme, kaip reikėtų pildyti šią formą bei ko
tikimės iš akademinių grupių.



Susitikimas su „Kovenda“ įmonės atstovais. Aptarėme tolimesnį bendradarbiavimą
dėl „Statyba valdo“ renginio bei praktikos vietų jų įmonėje.
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1.2. Kurti bendruomenę gebančią laisvai ir drąsiai komunikuoti


2020 m. vasario mėnesį seniūnams buvo išsiųstos rudens semestro apibendrinimo
anketos. Šios apklausos tikslas, sužinoti bendrą akademinės grupės nuomonę apie
studijų programą, rudens semestrą ir jo kokybę. Analizuojant pateiktus duomenis,
išryškėjo gan dažnai pasikartojanti problema tarp daugelio akademinių grupių.
Studentai nebuvo itin patenkinti skaitmeninės grafikos dėstytojų darbu. Šią
problemą aptarėme su administracija.



2020 m . vasario mėnesį ketvirto kurso studentams pateikėme apklausą dėl studentų
praktikos. Tai buvo pirmieji metai, kaip taikomas naujas praktikos modelis. Dėl
šios priežasties, norėjome sužinoti studentų nuomonę dėl praktikų atlikimo laiko.
Pateikti rezultatai padėjo išgryninti modulio pliusus bei minusus. Studentai
pasisakė už 8 savaičių neišskaidytą praktikos laikotarpį, kuris buvo taikomas šiais
metais, kadangi ilgesnis laikas įmonėje padeda daugiau išmokti bei geriau
susipažinti su darbo aplinka. Tačiau sutrumpintas semestras didžiajai daliai
studentų sukėlė sunkumų - teko darbus atlikti dvigubai greičiau, kadangi kurso
medžiagos kiekis nebuvo mažinamas. Taip pat studentai paminėjo, jog jiems trūko
informacijos apie praktiką, kuriuo metu ji vyks bei iki kada reikėtų pateikti
dokumentus. Apibendrinti apklausos rezultatai buvo pateikti administracijai.



Erasmus viešinimas vasario ir kovo mėnesį. Bendradarbiaujant su prodekanu Jonu
Šaparausku, viešinama visa naudinga informacija apie studijų mainus, aktualius
Statybos fakulteto studentams.

1.3. Patriotiškumo Universitetui ugdymas
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Universiteto atributika – pardavinėjami fakultetiniai džemperiai.



Mokyklų projektas su VGTU SA AF. Kovo 3 d. apsilankėme Alytaus Adolfo
Ramanausko - Vanago bei Alytaus šv. Benedikto gimnazijose. 10-12 klasių
moksleivius supažindinome su universitetu, statybos ir architektūros fakultetais.
Taip pat kovo 6d. VGTU SA SF apsilankė Zarasų Ąžuolo gimnazijoje.



„Statyba valdo‘20“ - kasmetinis renginys, kurio formatą šiais metais planavome
pakeisti, norėjome prijungti 9-12 klasių moksleivius, jog jie ne tik geriau
susipažintų su VGTU Statybos fakultetu, bet taip pat ir su studentais. Šiam
renginiui yra suformuota darbo grupė ir kol kas planuojame renginį perkelti iš
pavasario į rudenį.

2. Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą
2.1. Narių išlaikymas


Vykdoma KLP (kompetencijos lyderystės programa). Ruošiama nauja komanda.
Nariams paskirstomi darbai, papildoma veikla, jog geriau suvoktų skirtingų
komitetų veiklą.



Kartą per mėnesį skiriame dieną, kurios metu atstovybės nariams organizuojamos
komandos formavimo ir bendradarbiavimo veiklos.



Susitikimai su kitomis atstovybėmis. Per šį laikotarpį buvo suorganizuoti
susitikimai su VGTU SA KIF, VGTU SA TIF bei Centriniu biuru. Tikslas –
susipažinti su kitų atstovybių nariais.
2.2. Kompetencijų kėlimas



2019 m. spalio 25 – 27 d. vyko VGTU SA SF ir AF išvažiuojamieji rudens
mokymai. VGTU SA SF ir AF nariai tobulino bei gilino savo žinias 5 paskaitų
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cikle. Atstovybininkams buvo pristatyti SARK, RSV, rinkodaros komitetai, HR bei
VGTU SA veikla.


2019 m lapkričio 22 – 24 d. vyko Visuotiniai mokymai, kurių metu buvo gilinamos
atskirų komitetų žinios, atlikta daug praktinių veiklų tam, jog geriau pasiruoštume
naujiems darbams.



2019 m. lapkričio 30 d. vyko RSV mokymai. Atstovybininkai dalyvavo
mokymuose, kurių metu įgijo fotografavimo, nuotraukų redagavimo ir photoshopo
pradmenis.



2019 m. gruodžio 6 – 8 d. vyko „Seniūnų inkubatorius“, kurio metu pirmakursiai
seniūnai daugiau sužinojo apie universitetą, įgyjo akademinių žinių, bei susipažinti
su kitais seniūnais.



2019 m. gruodžio 15 d. vyko SPK (Studijų programų komitetų) studentų mokymai.



Kovo mėnesį organizavome vidinį VGTU SA SF akreditavimą – SA SF nariams
buvo pristatyta akreditavimo medžiaga, supažindinama su socialiniais bei
akademiniais dalykų pagrindais. Po medžiagos nagrinėjimo, nariams buvo paruošti
kahoot testai.



Balandžio mėnesį vyko VGTU SA akreditavimas. VGTU SA SF nariai dalyvavo
visų VGTU SA narių baziniame žinių patikrinime.
2.3. Organizacijos pozicionavimas



Pirmininkė dalyvauja dekanato bei fakulteto Tarybos posėdžiuose, kuriuose
prireikus atstovauja viso fakulteto studentus.

3. Garantuoti veiklą orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą
3.1. Dalyvavimas išorės organizacijų veiklose
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Dalyvavimas LSS ir KTU SA organizuojamose mokymuose – VGTU SA SF nariai
dalyvavo mokymuose, kuriuose įgijo naujų žinių iš socialinių reikalų pusės bei
turėjo galimybę pasidalinti savo žiniomis, sprendžiant įvairias problemas.



Dalyvavimas LSS SARK ir RSV mokymuose - VGTU SA SF nariai dalyvavo
mokymuose, kuriuose įgijo naujų žinių iš socialinių bei akademinių reikalų bei
ryšių su visuomene pusės.



Dalyvavimas LSS projektų rašymo mokymuose – VGTU SA SF narė dalyvavo
mokymuose, kuriuose įgijo projektų rašymo žinių.



Dalyvavimas LSS neeilinėje ataskaitos teikimo konferencijoje – VGTU SA SF
dalyvavo konferencijoje, kurioje buvo apžvelgta bei patvirtinta organizacijos veikla
ir finansai.
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.

VGTU SA SF pirmininkė
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