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ATASKAITINIU LAIKOTARPIU SRITIS KOORDINAVO:
 Pirmininkė – Aistė Vilčiauskaitė
 Vicepirmininkė – Gailė Klapatauskaitė
Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius – Augustas Driukas (nuo 2020 m.
vasario mėnesio l.e.p. Matas Kaziūnas)
 Ryšių su visuomene koordinatorė – Gabija Pragulbeckytė
 Rinkodaros koordinatorius – Rokas Smilingas
 Žmogiškųjų išteklių koordinatorius – Ignas Medžiaušis

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.
• Tobulėjimas - Įvertindami išorinę ir vidinę aplinką, nuolatos mokomės ir mokome kitus.
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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:
1.1.1. Vasario 27d. vyko susitikimas „Išklausyk seniūną“, kurio metu fakulteto
seniūnai susitiko su VGTU SA APF atstovais bei prodekane Oksana Survile
ir išsakė visas iškilusias problemas. Po susitikimo buvo išspręsti
nesklandumai, kilę dėl 3 semestro alternatyviai pasirenkamų dalykų
pirmakursiams, taip pat buvo pranešta dėl netinkamai sudarytų 3 studijų
dalykų balo sudedamųjų dalių.
1.1.2. Buvo pradėtas projektas su Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros
vedėju bei kitais VGTU atstovais, apimantis aplinkos tausojimo bei maisto
švaistymo temas. Ir su vedėju, ir su atstovybės nariais buvo diskutuota, kurias
šios temos sritis būtų galima apimti ir ką tiksliai nuveikti. Kol kas
apčiuopiamų rezultatų dar nėra. Projektas bus pratęstas kai tam bus galimybė.
1.2.Kurti bendruomenę gebančią laisvai ir drąsiai komunikuoti:
1.2.1. Sukurta anoniminė forma, kurioje studentai anonimiškai gali rašyti bet kokius
savo pastebėjimus, nusiskundimus ar pagyrimus studijų, dėstytojų, fakulteto
aplinkos, tvarkaraščių, bendrabučių, maisto, stovėjimo aikštelių ar kitais
klausimais. Taip pat joje galima užduoti bet kokius kylančius klausimus, į
kuriuos bus atsakoma anonimiškai viešai arba asmeniškai studentui.
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Anoniminė forma klausimams bei pastebėjimams buvo pasidalinta su
kiekviena akademine grupe. Kol kas studentų aktyvumas anoniminėje
formoje yra labai mažas (galbūt dėl seniūnų susitikimo su prodekane bei
VGTU SA APF nariais), tačiau formą visada galima rasti akademinių grupių
seniūnų Facebook grupėje bei VGTU SA APF Facebook bei Instagram
profilių aprašymuose.
1.2.2. Įvykdyta apklausa apie pirmo kurso kuratorius, kurios metu išsiaiškinta, ar
kuratoriai tinkamai atliko savo darbą ir ar apskritai yra poreikis pirmakursių
studentams kuratoriams. Apibendrinti apklausos rezultatai buvo paskelbti
VGTU SA APF Facebook paskyroje: https://bit.ly/3ejNBCp
1.2.3. Įvykdyta apklausa apie pirmo kurso seniūnus, kurios metu išsiaiškinta, ar
seniūnai tinkamai atlieka savo pareigas. Apibendrinti apklausos rezultatai
buvo paskelbti VGTU SA APF Facebook paskyroje: https://bit.ly/2V9Cc0z
1.2.4. Facebook bei Instagram paskyrose buvo paskelbta apklausa dėl virtuvėlės
fakultete poreikio. 78,8% studentų atsakė, jog virtuvėlė yra reikalinga.
1.3. Patriotiškumo Universitetui ugdymas:
1.3.1. Vasario 6 – 7 dienomis Vilniuje, LITEXPO vyko paroda „Studijos 2020“,
kurios metu atstovybininkai moksleiviams pristatė universitetą bei fakultetą ir
studijų programas.
1.3.2.

Kovo 9 dieną atstovybės nariai dalyvavo ACT4ECO e-platformos testavime,
kurios tikslas suteikti vartotojams daugiau žinių apie tikslingą energijos
vartojimą.
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2. Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą
2.1. Narių išlaikymas:
2.1.1. Vykdytos SA dienos, kurių metu atstovybės nariai užsiima įvairiomis
komandos formavimo veiklomis (pvz. Laser Tag‘as).
2.1.2. Dalyvavimas kitų VGTU SA F organizuojamuose renginiuose.
2.2. Kompetencijų kėlimas:
2.2.1. Spalio 18 – 20 dienomis vyko VGTU SA APF rudeniniai išvažiuojamieji
mokymai, kurių metu
2.2.2. Lapkričio 22 – 24 dienomis vyko Visuotiniai mokymai, kurių metu nauja
komanda gilino žinias apie savo komitetų veiklą bei pasiruošė kadencijos
darbams.
2.2.3. Gruodžio 6 – 8 dienomis vyko „Seniūnų inkubatorius“, kurio metu
pirmakursiai seniūnai išmoko tinkamai atstovauti akademines grupes, gilino
akademines bei socialines žinias, taip pat bendradarbiavo su kitų fakultetų
pirmo kurso seniūnais.
2.2.4. Gruodžio 15 dieną vyko SPK (Studijų programų komitetų) studentų
mokymai. Jų metu buvo duota užduotis sukurti naują studijų programą,
kurios pagalba buvo geriau suprastas studijų dalyko sudarymo modelis bei
skirtingų SPK narių atliekamos pareigos.

2.3. Organizacijos pozicionavimas:
2.3.1. Pateikti pasiūlymai fakulteto dekanatui dėl naujų SPK narių.
2.3.2. Pateikti pasiūlymai fakulteto dekanatui dėl fakulteto aplinkos gerinimo, taip
pat buvo akcentuojamas poreikis fakultete įrengti virtuvėlę.
Ši įdėja gvildenama su fakulteto prodekanu Kęstučiu Čiuprinsku. Jo
nuomone, atsineštas maistas gali būti pasišildomas valgykloje, tačiau prieš
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mikrobangų

krosnelės

įrengimą

viename

iš

fakulteto

„akvariumų“

prodekanats nenusiteikęs. Procesas nutrūko dėl karantino, tačiau ši įdėja
nebus pamiršta ir kai tik studentai sugrįš į fakulteto patalpas, su
administracijos pagalba, bandysime jiems suteikti ne tik vietą maisto
šildymui, bet ir galimybę patogiai praleisti pertraukas su arbatos puodeliu bei
atsineštais pietumis.
2.3.3. Bendradarbiaujant su prodekane Oksana Survile pakoreguotas Aplinkos
fakulteto IV kurso studentų 7 semestro studijų grafikas (Kadangi 7 semestro
praktika vyksta rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais (perkelta dėl praktikos
kokybės užtikrinimo), likusį atostogų mėnesį perkėlėme į sausio mėnesį, po
egzaminų sesijos).
2.3.4. Pirmininkė dalyvauja dekanato bei fakulteto Tarybos posėdžiuose, kuriuose
prireikus atstovauja viso fakulteto studentus.
2.3.5. Dalyvavimas fakulteto administracijos organizuotame susitikime dėl
pirmakursių kuratorių poreikio, kurio metu buvo aptarta, jog studentai
kuratoriai yra reikalingi, o dėstytojų kuratorių poreikis dar bus svarstomas.

3. Garantuoti veiklą, orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą
3.1. Dalyvavimas išorės organizacijų veiklose:
3.1.1. Gruodžio 20 d. VGTU SA APF pirmininkė dalyvavo Lietuvos studentų
sąjungos (LSS) neeilinėje ataskaitos teikimo konferencijoje. Jos metu buvo
pristatytos bei patvirtintos tarpinės veiklos bei finansų ataskaitos, taip pats
Priežiūros komitetas pateikė rekomendacijas Sąjungos veiklos efektyvinimui.
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3.2. Bendradarbiavimas su kitomis AM studentų savivaldomis
Per ataskaitinį laikotarpį (nuo 2019 m. spalio 15 d. iki 2020 m. balandžio 17 d.) nebuvo
atlikta darbų šiame strateginiame tiksle.
3.3. Bendros VGTU SA pozicijos formavimas ir išlaikymas.
Per ataskaitinį laikotarpį (nuo 2019 m. spalio 15 d. iki 2020 m. balandžio 17 d.) nebuvo
atlikta darbų šiame strateginiame tiksle.

VGTU SA APF pirmininkė

Aistė Vilčiauskaitė

VGTU SA APF pirmininkė Aistė Vilčiauskaitė, tel. +37063331427, el. paštas aiste.vilciauskaite@gmail.com
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