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VGTU SA EF VEIKLOS ATASKAITA
2019-10-16 – 2020-04-22
VGTU SA EF komanda kadencijos pradžioje 2019-10-16:
Pirmininkas – Edgar Jakubicki
Vicepirmininkas – Andžej Kuldoš
Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius – Kornelijus Baltrūnas
Rinkodaros koordinatorius – Žygimantas Kontrimas
Ryšių su visuomene koordinatorė – Brigita Jurkevičiūtė
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius – Antanas Budrikas

VGTU SA EF komanda 2020-04-22:
Pirmininkas – Edgar Jakubicki
Vicepirmininkas – Andžej Kuldoš
Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius – Kornelijus Baltrūnas
Rinkodaros koordinatorius – Modestas Ramelis
Ryšių su visuomene koordinatorė – Brigita Jurkevičiūtė
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius – Rasuolė Kalinauskaitė

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.

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

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.
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.



(2019.11.13) Kitoks pasisėdėjimas su administracija - renginio tikslas – pagerinti
santykius tarp studentų ir dėstytojų, palaikyti ryšį su administracijos darbuotojais. Šio
renginio metu turėjome neformalią diskusiją su elektros inžinerijos katedros vedėja
Sonata Tolvaišiene bei prodekanu Raimondu Pomarnacki. Svečiai pasakojo apie jų
studijų laikus, jaunystę, pirmas patirtis elektronikos fakultete.



(2019.12.11) Eglutės įžiebimas + slaptas senelis - šventiniu laikotarpiu kartu su
fakulteto administracija suorganizuota eglutės įžiebimo šventė. Buvo skatinama visiems
susirinkti drauge, išgerti arbatos, pavalgyti sausainių. Norintieji galėjo dalyvauti
slaptojo senelio žaidime ir keistis dovanomis.
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(2020.03.04) Würth Elektronik fakultete - VGTU SA EF rinkodaros koordinatorius
surado mūsų fakultetui partnerius. Würth Elektronik remia mūsų fakulteto studentus
elektronikos komponentais už reklamą mūsų fakultete. Pasiimti komponentų galima
elektronikos fakulteto atstovybėje.



(2020.04.17) SPK narių studentų susitikimas su SA EF pirmininku, vicepirmininku
ir socialinių ir akademinių reikalų koordinatoriu – kadangi iš studentų pusės
pasikeitė spk nariai, tam buvo surengtas virtualus susitikimas su jais. Susitikimo
metu susipažinome su naujais SPK nariais išdiskutavome pagrindines studijų
programų problemas ir galvojome, kaip jas galima būtų išspręsti.
1.2.Kurti bendruomenę gebančią laisvai ir drąsiai komunikuoti.



(2019.11.07) Debatai. „Ar darbas kenkia studijoms?“– 2018/2019 metais buvo
surengti dveji debatai, kadangi abu renginiai susilaukė gana didelio susidomėjimo,
debatus buvo nuspręsta vykdyti ir šiais metais. Pastarieji debatai susilaukė didelio
populiarumo, stebėtojų skaičius ne tik išaugo dvigubai, tačiau auditorijoje sėdėjo ir
įvairesni žmonės – debatų atvyko stebėti ne tik elektronikos fakulteto studentai,
tačiau prie jų prisijungė ir elektronikos fakulteto dėstytojai, administracijos
darbuotojai, atvyko daugybė studentų iš fundamentaliųjų mokslų, kūrybinių
industrijų, transporto bei kitų fakultetų.



(2019.12.09) Socialinis ir akademinis žemėlapis - Studentų patogumui sukūrėme
vietą, kurioje galima dalintis fakultete esančiomis problemomis. Buvo pastebėta,
kad dauguma nežino, kur gali kreiptis pastebėję gedimą fakultete. Užfiksuoti
pranešimai socialiniame ir akademiniame žemėlapyje perduodami atitinkamiems
asmenims, kurie šias problemas stengiasi išspręsti.
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(2019.12.17) Sesijos atmintinė - socialinių ir akademinių reikalų komitetas surinko
aktualią medžiagą sesijos laikotarpiui. Ji buvo patikta supaprastinta forma ir
išskaidyta į dvi dalis, kad būtų lengviau įsisavinti informaciją. Buvo gauti keli
nusiskundimai, dėl sugadinto inventoriaus, ši informacija buvo perduota ir greit tos
problemos buvo sutvarkytos. Iš akademinės pusės nusiskundimų nebuvo.



(2020.01.10) Apeliacijų maketas - atėjus sesijai, studentams priminėme apie
apeliacijų teikimo galimybę. Socialiniuose tinkluose paskelbėme dėl ko galima
rašyti ir kaip galima rašyti apeliaciją.



(2020.01.22) SPK - pastebėjus, kad studentai mažai žino apie tai, ką gali padaryti,
kad jiems būtų geriau fakultete ir universitete, papildomai socialiniuose tinkluose
paleidome informaciją apie Studijų Programos Komitetą (SPK). Studentai
supažindinti su SPK paskirtimi, užsiimama veikla bei savo specialybės komiteto
atstovais, į kuriuos gali kreiptis.
1.3. Patriotiškumo Universitetui ugdymas



(2020.02.05) Pabėgimo kambarys - vasario pradžioje suorganizavome pirmąjį
pabėgimo kambario etapą. Renginio tikslas buvo atkreipti dėmesį į elektronikos
fakultetą ir sudominti žmones elektronika paprastais, suprantamais būdais. Tam
puikiai tinka pabėgimo kambarys, kadangi jame užduotis lengva padaryti
pasinaudojant elektronikos įtaisais, kuriuos surinkti ir padaryti gali patys
elektronikos fakulteto studentai. Pabėgimo kambarys sulaukė didelio pasisiekimo –
vietų jame dalyvauti nebeliko jau pirmą dieną po paskelbimo. Būtent dėl šios
priežasties renginys buvo vykdomas dar du kartus. Tai buvo vienas didžiausių šių
metų renginių, reikalavęs daugiausiai darbo ir pasirengimo.
2. Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą
2.1. Narių išlaikymas
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(2019.10.15 - 2019.11.13) Pirmakursių integracija - tam nauji atstovybės nariai
pradėtų savo darbus šioje organizacijoje, buvo surengta integracija. Per integraciją
buvo paskirti jiems darbai, kurios metu įgavo daug žinių ir tuo pačiu pagyvino
universiteto gyvenimą. Būtent jie ir organizavo debatus bei pasisėdėjimą su
administracija.



(2020.01.31) Susitikimas su VGTU SA Centriniu biuru

– suorganizuotas

susitikimas su kita SA Centriniu biuru, atstovybės nariai turėjo progą susipažinti
vieni su kitais, įvykdytas komandos formavimas.
2.2. Kompetencijų kėlimas


(2019.11.15) Vidiniai rudens mokymai - surengti vidiniai rudens mokymai, tam
kad studentai įgytų papildomų kompetencijų norint tinkamai atstovauti studentus.
Per šiuos mokymus, taip pat buvo nagrinėjamos fakulteto problemos ir
gryninamos idėjos, kaip galima pagyvinti fakulteto gyvenimą. Daugumą
išdiskutuotų idėjų buvo ir įgyvendintos.



(2019.12.14) VGTU SA EF ryšių su visuomene komiteto nariai dalyvavo VGTU
SA FMF organizuotuose ryšių su visuomene mokymuose, kuriuose gilino tiek
teorines, tiek praktines žinias.



(2020.03.09) VGTU SA akreditavimas – VGTU SA EF nariai dalyvavo visų VGTU
SA narių baziniame žinių patikrinime.
2.3.Organizacijos pozicionavimas



(2020.03.07) Buvo atlikta apklausa dėl labaratorinių darbų ataskaitų - studentai
išsakė savo nuomonę dėl popierinių ataskaitų naudojimo elektronikos fakultete.
Dauguma studentų argumentavo, kad popierinės ataskaitos turėtų išnykti, kadangi
jos nėra tausojančios aplinką bei dėl jų nereikalingai išnaudojama daugybė resursų.
Šios apklausos duomenys buvo pateikti dekanatui. Atsižvelgus į rezultatus,
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dekanatas nusprendė skatinti dėstytojus reikalauti iš studentų skaitmeninių ataskaitų
ir visiškai atsisakyti popierių. Toks skatinimas vyks nuo kito semestro pradžios bei
bus vykdomas tik elektronikos fakultete.
3. Garantuoti veiklą orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą
3.1. Dalyvavimas išorės organizacijų veiklose
 (2019.12.20) Dalyvavimas LSS neeilinėje ataskaitos teikimo konferencijoje – VGTU
SA EF pirmininkas dalyvavo konferencijoje, kurioje buvo apžvelgta bei patvirtinta
organizacijos veikla ir finansai.
3.2.Bendradarbiavimas su kitomis AM studentų savivaldomis.
 Šioje srityje ataskaitiniu laikotarpiu darbų atikta nebuvo.
3.3.Bendros VGTU SA pozicijos formavimas ir išlaikymas
 Šioje srityje ataskaitiniu laikotarpiu darbų atikta nebuvo.

VGTU SA EF pirmininkas
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