Kūrybinių industrijų fakulteto seniūnams

Nr. 2020-04-17

VGTU SA KIF VEIKLOS ATASKAITA
2019-10-29 – 2020-04-17

VGTU SA KIF komanda ataskaitiniu laikotarpiu:
Pirmininkė – Karolina Markauskaitė
Vicepirmininkė – Emilija Klumbytė
Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė – Vytenė Lopetaitė
Rinkodaros koordinatorė – Simona Andriuškevičiūtė
Ryšių su visuomene koordinatorė – Silvija Rudinskytė
Žmogiškųjų išteklių koordinatoriai – Eglė Pacauskaitė ir Ernestas Plavskij

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.
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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.


Kalėdinė akcija ,,KIF – Kalėdų ieškom fakultete“ 2019-12-04 – 2019-12-18

–

įvykdytas susitikimas su VGTU SA AF, Kalėdų proga pasveikinta fakulteto
administracija, paskutinę rudens semestro savaitę prieš sesiją papuoštas fakultetas,
studentai vaišinami arbata bei pyragais, kuriama Kalėdinė nuotaika. Tai skatino
fakulteto

akademinės

bendruomenės

bendravimą,

bendradarbiavimą,

geresnį

bendruomenės sudedamųjų dalių pažinimą.


SPK narių studentų susitikimas su seniūnais 2020-02-18 – 2020-02-26 – kiekvienos
studijų programos SPK nariai studentai susitiko su tos programos akademinių grupių
seniūnais,

buvo

apžvelgti

studijų

tinklelio

pakeitimai,

išklausyti

studentų

nusiskundimai, jie perduoti SPK pirmininkams. Kūrybinės industrijos – pagrindinė
iškelta problema, jog dėstytoja yra netinkama dėstyti pirmakursiams bei antrakursiams,
jos informacija sunkiai suprantama, todėl kitais metais bus bandoma tai pakeisti, jog ji
dėstytų vyresniems studentams. Pramogų industrijos – pagrindinės iškeltos problemos,
jog dėstytoja pirmakursiams per vėlai surašė tarpinių atsiskaitymų rezultatus, katedrų
vedėjos kalbėjo su dėstytoja, patikino, jog ši problema nebeturėtų pasikartoti. Pakalbėta
su dėstytoja, kuri pratybų ir laboratorinių darbų metu užsiiminėjo su paskaita
nesusijusiais darbais, po pokalbio dėstytojos produktyvumas pagerėjo. Renginių
inžinerija – išreiškė norą susitikti su SPK pirmininke atskirai, tačiau ji nematė reikalo
daryti atskiro susirinkimo ir išklausė studentų problemas paskaitos metu.
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1.2.Kurti bendruomenę gebančią laisvai ir drąsiai komunikuoti.


Debatų klubas nuo 2019-12-02 – sukurta debatų klubo darbo grupė, suorganizuotas
susitikimas su debatų profesionalu, pradėtos planuoti kūrybinės dirbtuvės, tam, kad
pažinti debatų klubo veiklą iš arčiau ir jį įsteigti.



Atvira diskusija su fakulteto administracija 2019-12-04 – visi fakulteto studentai
turėjo galimybę ateiti, susitikti su administracija, išsakyti savo problemas,
pastebėjimus bei idėjas neoficialia, laisva forma, jas išklausė ir atsižvelgė dekanė,
prodekanai, katedrų vedėjai. Buvo pradėta kalbėti su pirmakursiams daugiausiai
problemų kėlusia pratybų dėstytoja, pradėta analizuoti jos vertinimo sistema,
neetiškas bendravimas. Dėstytojai pradėti raginti kelti informaciją į Moodle. Pradėta
aktyviau dalintis praktikos pasiūlymais su studentais.



Anoniminė studentų apklausa apie akademinius ir socialinius reikalus 2019-12-15
– rudens semestro gale studentai turėjo galimybė užpildyti apklausą apie studijų,
auditorijų kokybę. Apklausos rezultatai buvo aptarti su fakulteto administracija.
Sprendžiama technikos trūkumo problema, pagerinta komunikacija el. paštu,
sprendžiamos dėstytojų vėlavimo, vertinimo sistemos keitimo problemos,
administracija pradėjo raginti visus dėstytojus kelti informaciją į Moodle, VGTU
SA KIF pradėjo siekti, jog tai taptų oficialiai privaloma. Pavasario semestre pakeisti
kai kurie dėstytojai, dėl kurių buvo daugiausiai nusiskundimų.



Diskusija apie Erasmus studijas 2019-02-12 – pavasario semestro pradžioje buvo
suorganizuota diskusija, kurioje galėjo dalyvauti visi norintys studentai, sužinoti
informaciją apie paraiškų Erasmus studijoms teikimą, taip pat patirtimis dalinosi
mainų programoje jau dalyvavę studentai.
1.3. Patriotiškumo Universitetui ugdymas



Geriausio dėstytojo rinkimai 2019-12-16 – 2019-12-20 – išrinktas ir pasveikintas
2019 m. rudens semestro dėstytojas.
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KI dienos’20 nuo 2020-02-01 – suformuota darbo grupė, į kurią galėjo prisijungti
visi norintys fakulteto studentai, pradėtas fakulteto dienų organizavimas, renginys
iš pavasario perkeltas į rudenį.



2020-02-06 – 2020-02-07 dienomis VGTU SA KIF nariai dalyvavo Studijų
parodoje Litexpo, kur bendravo su moksleiviais, pristatinėjo studijų programas.
2. Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą
2.1. Narių išlaikymas



Komandos formavimas 2019-12-19 – prieš Kalėdas įvykdytas VGTU SA KIF
susitikimas, kurio metu buvo siekiama, jog nariai geriau pažintų vieni kitus, būtų
formuojama vieninga komanda.



Motyvacinė sistema nuo 2019-12-04 – padaryta VGTU SA KIF narių apklausa apie
motyvaciją, jos rezultatai apžvelgti, pradėta vykdyti motyvacinė sistema,
individualūs pokalbiai su nariais, neformalūs susitikimai.



Susitikimas su VGTU SA SF 2020-02-27 – 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 KIF akreditavimas 2019-11-12 – SA KIF nariai kadencijos
pradžioje turėjo išlaikyti vidinį akreditavimą, žinių patikrinimą. Prieš jį jiems buvo
pravesta paskaita, kurioje buvo išdėstyta akreditavimo medžiaga – socialinių ir
akademinių dalykų pagrindai, pagrindinės universiteto tvarkos.



VGTU SA visuotiniai mokymai 2019-11-22 – 2019-11-24 – SA KIF koordinatoriai
dalyvavo mokymuose, kuriuose gilino teorines ir praktines žinias apie savo
komitetus.
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2019-12-04 VGTU SA KIF ryšių su visuomene komiteto nariai dalyvavo VGTU
SA FMF organizuotuose ryšių su visuomene mokymuose, kuriuose gilino ir
teorines, ir praktines žinias.



2019-12-15 KIF SPK nariai dalyvavo VGTU SA organizuotuose SPK mokymuose,
mokėsi atlikti SPK nario pareigas bei kurti naują studijų programą.



VGTU SA akreditavimas 2020-03-10 – 2020-04-18 – VGTU SA KIF nariai
dalyvavo visų VGTU SA narių baziniame žinių patikrinime. Prieš jį VGTU SA KIF
nariams buvo pravesta paskaita apie akademinius reikalus.

2.3.Organizacijos pozicionavimas


Nuo 2019-10-29 VGTU SA KIF nariai bei SPK nariai studentai pozicionavo savo
nuomonę studijų kortelių keitimo klausimais, inicijavo studijų dalykų sukeitimus
semestruose (anglų k.), buvo rašomi ir administracijai teikiami oficialūs raštai,
pasisakant prieš ar už pakeitimus, tokiuose studijų dalykuose, kaip Medijų gamyba
ir Skaitmeninių vaizdų technologijos.



Nuo 2019-10-29 Pirmininkė dalyvauja fakulteto dekanato, fakulteto tarybos,
fakulteto atestacinės komisijos posėdžiuose, kuriuose atstovauja studentų nuomonę.



Nuo 2020-02-25 projektas ,,Dėl tavęs galiu“ – VGTU SA KIF Instagram profilyje
keliama informacija apie Studentų atstovus, kaip jie gali padėti spręsti kiekvienam
studentui iškilusias problemas ir kur studentai turėtų kreiptis.
3. Garantuoti veiklą orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą
3.1. Dalyvavimas išorės organizacijų veiklose



Dalyvavimas LSS projektų rašymo mokymuose 2019-11-10 – VGTU SA KIF narės
dalyvavo mokymuose, kuriuose įgijo projektų rašymo žinių.
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Dalyvavimas LSS neeilinėje ataskaitos teikimo konferencijoje 2019-12-20 – VGTU
SA KIF pirmininkė dalyvavo konferencijoje, kurioje buvo apžvelgta bei patvirtinta
organizacijos veikla ir finansai.
3.2.Bendradarbiavimas su kitomis AM studentų savivaldomis

Šioje srityje ataskaitiniu laikotarpiu darbų atlikta nebuvo.
3.3.Bendros VGTU SA pozicijos formavimas ir išlaikymas.
Šioje srityje ataskaitiniu laikotarpiu darbų atlikta nebuvo.

VGTU SA KIF pirmininkė

Karolina Markauskaitė

VGTU SA KIF pirmininkė Karolina Markauskaitė, tel. 8 603 25633, el. p. karolina.markauskaite@stud.vgtu.lt
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