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VGTU SA AGAI TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA
2019-10-13 – 2020-04-23

VGTU SA AGAI komanda ataskaitiniu laikotarpiu:
Pirmininkas – Linas Leonardas Narkunas
Vicepirmininkas – Paulius Leščiauskas
Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius –(l.e.p nuo spalio iki lapkričio) Linas
Leonardas Narkunas, (nuo lapkričio mėn.)Matas Šimonis
Rinkodaros koordinatorius – Ignas Matusevičius
Ryšių su visuomene koordinatorė – (l.e.p nuo spalio iki lapkričio pabaigos) Deivid Gildebrandt,
(nuo lapkričio pab. )Goda Batavičiūtė
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius – (nuo spalio mėn. iki gruodžio mėn.) Rytis Lemežis, (nuo
gruodžio mėn.) Justas Fedorovičius

VGTU SA Strategija
2018 m. – 2020 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.
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• Tobulėjimas - Įvertindami išorinę ir vidinę aplinką, nuolatos mokomės ir mokome kitus.
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.


Kalėdinis protūšis –(Gruodžio mėn.) renginys kurį darom ne pirmi metai ir kuris
sujungia nemažai studentų prieš atostogas ir sesiją. Protmūšis vyko kalėdine tematika
ir buvo sulaukta nemažai dalyvių, tačiau visai mąstoma šiek tiek keisti koncepciją
renginio, kad jis taptų įdomesnis .



SA narių susitikimas su seniūnais –(Gruodžio mėn.) Buvo įvykęs susitikimas su grupės
seniūnais, jog šie galėtų gyvai užduot klausimus ar išsakyt savo pastebėjimus.(dalyvavo
primų, antrų kursų seniūnai, nes vyresni dėl tam tikrų priežasčių deja negalėjo atvykti,
tačiau kontaktuojama bendroj grupėj.). Susitikimo metu buvo aptarta bendra situacija,
išgirsta nuomonė dėl kelių dėstytojų(anglų, matematikos) ir aptarti keli problemos
sprendimo būdai.



IG pool – Pramogos tipo veikla skirta visiems vgtu sa agai instagram sekėjams, pool‘as
vyksta dažniausiai aviacijos tema, todėl tai puiki proga gerai praleist laiką bei
pasitikrinti savo žinias, taip pat tai padeda parodyt, kad vgtu sa agai pasiekiama ir
instagram platformoj
1.2.Kurti bendruomenę gebančią laisvai ir drąsiai komunikuoti.


Pirmo kurso anglų kalbos dėstytojo klausimas –Buvo gauta daug nusiskundimų
dėl paskaitų dėstymo kokybės OP ir SV studentam, todėl tiek komunikavom su
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grupėm tiek gyvai, tiek sukūrėm apklausą ir su gautais rezultatais buvo eita į
katedrą. Rezultatas – labai smarkiai sumažėjo rimti skundai ir studentai jau
atsisako minties keist dėstytoją.


komunikavimas karantino metu(kovo -balandžio mėn.) –Buvo paleista apklausa
sužinot, kaip studentam sekasi mokytis karantino laikotarpiu, gauti rezultatai
pristatyti dekanatui, būtent, kad nėra aiškiai paaiškinta kai kurių dalykų
laboratorinių darbų atlikimo tvarka, prastas vieno dėstytojo dėstymas. Taip pat
buvo trumpai parinkta informacija dėl karantino ir paviešinta per soc. Tinklus.



Soc žemėlapio anketa(Sausio – Kovo mėn.) –Buvo paruošta ir išplatinta anketa
siekiant susižinoti, ar studentai turi kokių nors nusiskundimų dėl studijų
aplinkos(patalpų, įrangos ir t.t.).Gauti rezultatai(vieta dviračiams, pakabos ir pnš.)
buvo perduoti ir apkalbėti dekanate.



Pokalbiai su Erasmus studentais(Kovo mėn.) –Buvo suorganizuotas neformalus
susitikimas su studentais kurie dalyvavo Erasmus mainų programoje, Erasmus
koordinatoriais mūsų universitete bei studentais kurie gal būt tik domėjosi šia
programa. Tikslas jog studentai galėtų susižinoti daugiau detalių apie Erasmus
mainų programą.



Stotelės ir infrastruktūros klausimas (Spalio-Lapkričio mėn.)–. Dar nuo praeitų
metų buvo derinamas geresnis susisiekimas viešuoju transportu tarp AGAI TLK ir
Saulėtekio, šiais mokslo metais buvo pastebėti teigiami tvarkaraščio pakeitimai ir
pokalbio metu spalio mėn buvo gauta informacija iš VĮ Susisiekimo Paslaugos,
kad jei yra kažkokie dideli nepatogumai dar galbūt atsirastų galimybė derint
tvarkaraščius.



Sesijos atmintinė (Gruodžio mėn.)–Buvo paruošta ir išplatinta medžiaga apie
sesiją bei jos tvarką, žinoma tai buvo ypač svarbi info pirmakursiam, bet tikiuosi ji
buvo naudinga ir vyresnio kurso studentam, nes medžiaga buvo parenkama
siekiant informuoti apie visas detales.
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Erasmus atmintinė (Vasario – Kovo mėn.)–Buvo peržiūrėta ir atnaujinta turima
Erasmus atmintinė, padarytas maketas, atnaujinta aktuali informacija ir viskas
buvo paviešinta per soc. Tinklus.



Anketos apie seniūnus/kuratorius(gruodžio mėn.) –Buvo sukurtos apklausos apie
seniūnus bei kuratorius, siekiant susižinoti kaip jie atlieka savo pareigas, gauti
rezultatai buvo gan geri, dėl kai kurių seniūnų buvo gauta pastabų, su jais buvo
pakontaktuota asmeniškai ir duotos rekomendacijos kaip vykdyt savo pareigas
efektyviau.



Pirmo kurso matematikos dėstytojo klausimas –Buvo gauta daug nusiskundimų
dėl paskaitų dėstymo kokybės pirmo kurso AGAI studentam, būtent, labai
sudetingas egzaminavimas, etikos normų pažeidimai kai buvo kišamasi į studento
asmeninį gyvenimą , todėl tiek komunikavom su grupėm tiek gyvai, tiek
komunikavom su administracija šituo klausimu. Rezultatas pasiektas kartu su
administracijos pagalba – buvo padaryta papildoma konsultacija prieš perlaikymą,
studentų išlaikiusių egzaminą skaičius ženkliai išaugo.

1.3. Patriotiškumo Universitetui ugdymas


VGTU AGAI uniformos:

Uniformų užsakymai– Kaip ir kiekvienais metais buvo vykdomi uniformų užsakymai
visiems norintiems studentams.
Uniforminės dienos – Siekiant skatinti uniform devėjimą ir ugdyti patriotiškumo
jausmą universitetui buvo daromos uniforminės dienos, tačiau šiek tiek buvo pakeistas
datų skelbimas, nuspręsta jas skelbti tik tam tikromis šventinėmis datomis(uniformas
galite nešioti kiekvieną dieną, tai tik skatinimo priemonė, jog daugiau studentų jas
dažniau nešiotų ).
Uniformų dizaino keitimas – Kartu su dekanatu buvo nuspręsta, kad uniformų
dizainas yra šiek tiek pasenęs, todėl šiais metais buvo šiek tiek pakeistas striukių
dizainas(antsiuvai dabar nuimami nes yra ant velkro medžiagos), taip pat yra
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derinamas kardinalesnis uniformų dizaino keitimas su savanoriais studentais,
kolegijom, bei kreiptasi į profesionalius dizainerius, tačiau kol kas atsakymų gaunam
mažai, tai realu kad šis klausimas bus sprendžiamas ir kitais metais.
Naujos siūvyklos derinimas –Dėl problemų, iškilusių praeitais metais su uniformų
pasiuvimu, buvo nuspręsta keist siuvyklą, todėl buvo šiais mokslo metais suderinta jau
kita siūvykla.
Uniformų taisyklių aprašo keitimas – Pasikeitus dizainui ir situacijai atsirado poreikis
atnaujinti taisykles, VGTU SA AGAI pateikė pasiūlymus kaip būtų galima pakeisti
aprašą,bet kol kas negauta jog yra tiksliai pakeista, tai kol kas stengiamasi informuoti,
kad tokios taisyklės išvis yra ir stengiamasi pržiūrėti, kad studentai jų laikytus, tačiau
pilnai tikėtina, kad prasidėjus naujiems mokslo metams, bus įvykdyti pakeitimai ir jei
jie įvyks,apie viską bus informuota elektroniniu paštu ar kitoms platformomis.


Dalyvavimas ir fakulteto reprezentavimas įvairiuose studijų parodose(Klaipėdoje,
Kaune, Vilniuje) – VGTU SA AGAI nariai kartu su fakulteto administracija vyko į
įvairias parodas, kur turėjo galimybę pristatyti savo fakultetą bei atsakyti į įvairius
klausimus, kurie buvo svarbūs mokiniam ir kitiems, norintiems įstoti į VGTU
AGAI.
2. Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą
2.1. Narių išlaikymas



Komandos formavimas(gruodžio mėn.) – prieš Kalėdas įvykdytas VGTU SA AGAI
susitikimas, kurio metu buvo siekiama, jog nariai geriau pažintų vieni kitus, būtų
formuojama vieninga komanda.



Vidinė VGTU SA AGAI narių apklausa(gruodžio mėn.) – HR koordinatoriaus
padaryta VGTU SA AGAI narių apklausa apie motyvaciją ir sąlygas atstovybės
viduje, jos rezultatai apžvelgti, pradėti vykdyti individualūs pokalbiai su nariais,
neformalūs susitikimai bei taikomi pakeitimai vadovaujant, dalinant darbus.
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Susitikimas su VGTU SA MF (gruodžio mėn.)– suorganizuotas susitikimas su kita
SA F, abiejų SA F nariai turėjo progą susipažinti vieni su kitais, įvykdytas
komandos formavimas.

2.2. Kompetencijų kėlimas


Vidinis VGTU SA AGAI akreditavimas(Kovo mėn.) –tai bazinių studentų
atstovybės narių žinių patikrinimas. Vidinis jis todėl, kadangi buvo darytas tik
mūsų atstovybės viduje(kadangi dar turim bendrą).



VGTU SA akreditavimas (balandžio mėn.)– VGTU SA AGAI nariai dalyvavo visų
VGTU SA narių baziniame žinių patikrinime. Prieš jį su VGTU SA AGAI nariais
buvo peržvelgta medžiaga, atliktas vidinis akreditavimas.



„Seniūnų inkubatorius“(lapkričio mėn.)- mokymai, kurių metu pirmakursiai
seniūnai išmoko tinkamai atstovauti akademines grupes, gilino akademines bei
socialines žinias, taip pat bendradarbiavo su kitų fakultetų pirmo kurso seniūnais.



VGTU SA AGAI ryšių su visuomene komiteto ir kiti nariai dalyvavo VGTU SA
FMF organizuotuose ryšių su visuomene mokymuose, kuriuose gilino ir teorines, ir
praktines žinias.



Rudens vidiniai mokymai( lapkričio mėn.)- Mokymai skirti visiems SA AGAI
nariams. Pagrindiniai šių mokymų tikslai: atnaujinti turimas žinias apie
universiteto nuostatus, organizacijos veiklą ir t.t. reikalingas tikslingam studentam
atstovaut; naujų SA narių apmokymas(nuostatos, komitetų veikla, bendra
organizacijos veikla) bei integracija į VGTU SA AGAI veiklą.



Vidiniai rsv mokymai(Kovo mėn.) – jų tikslas išmokyti rsv komandos narius
geriau atlikti savo darbus, todėl rsv nariai mokės photoshopo pagrindų ir pnš.
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Visuotiniai mokymai(lapkričio mėn.) –Dalyvavimas VGTU SA organizuojamose
mokymuose, kurių tikslas išmokti, atnaujinti žinias reikalingas tikslingam narių
koordinavimui, studentų atstovavimui.



Dalyvavimas kituose mokymuose(SARK )(lapkričio mėn.) –Dalyvavimas VGTU
SA organizuojamose tiksliniuose mokymuose siekiant įgyti žinių reikalingu
įvairiems darbams.

2.3.Organizacijos pozicionavimas


Pateikti pasiūlymai fakulteto dekanatui dėl naujų SPK narių(spalio mėn.).



Pateikti pasiūlymai fakulteto dekanatui dėl fakulteto aplinkos gerinimo, kur buvo
akcentuojami dviračiam stovai lauke ir kiti dalykai, kuriuos pastebėjom iš soc.
Žemėlapio apklausos(gruodžio mėn.).



Bendradarbiaujant su fakulteto administracija ir įvairiomis katedromis buvo
sprendžiamos

įvairios

problemos,

įskaitant

kai

kurių

dėstytojų

klausimus(matematikos, anglų kalbos ir orlaivių konstrukcijos mechanikos)


Dalyvavimas įvairiuose fakulteto ir universiteto komitetuose(FSK) bei valdymo
organuose(Senatas), kuriuose prireikus atstovaujama viso fakulteto studentus.
3. Garantuoti veiklą orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą
3.1. Dalyvavimas išorės organizacijų veiklose



Dalyvavimas LSS ir KTU SA organizuojamose mokymuose – VGTU SA AGAI
nariai dalyvavo mokymuose, kuriuose įgijo naujų žinių iš socialinių reikalų pusės,
bei turėjo galimybę pasidalinti savo žiniomis bei įvairių problemų sprendimo
būdais.
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Dalyvavimas LSS neeilinėje ataskaitos teikimo konferencijoje – VGTU SA AGAI
pirmininkas dalyvavo konferencijoje, kurioje buvo apžvelgta bei patvirtinta
organizacijos veikla ir finansai.
3.2. Bendradarbiavimas su kitomis AM studentų savivaldomis



Ataskaitiniu laikotarpiu šioje srityje darbu atlikta nebuvo
3.3. Bendros VGTU SA pozicijos formavimas ir išlaikymas



Ataskaitiniu laikotarpiu šioje srityje darbu atlikta nebuvo
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VGTU SA AGAI pirmininkas

Linas Leonardas Narkunas

VGTU SA AGAI pirmininkas Linas Leonardas Narkunas, tel. 8 672 01289, el. p. linas-leonardas.narkunas@stud.vgtu.lt
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