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VGTU SA MF VEIKLOS ATASKAITA
2019-10-28 – 2020-04-17

VGTU SA MF komanda ataskaitiniu laikotarpiu:
Pirmininkė - Žaneta Kravcova,
Vicepirmininkė - Sandra Maščinskaitė,
Rinkodaros koordinatorius - Ignas Mažonavičius,
ŽI koordinatorius - Karolis Bružas (Rytis Mečionis nuo 2020-02-01 išėjo iš pareigų),
Projektų koordinatorius - Audrius Zubrys,
RsV koordinatorė - Laura Žižytė
SARK koordinatorė - Dinara Laurutėnaitė (nuo 2020-04-08, kadencijos pradžioje buvo
numatyta apmokyti žmogų į šias pareigas)
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.
Kadencijos pradžioje numatyti tikslai buvo sukonkretizuoti ir paversti darbais, kuriuos
sudėjome į metų veiklos planą, kuriuo vadovaujamės ir dirbame. Visi darbai yra sudaryti
pagal VGTU SA Strategiją, pagal jos tikslus ir potikslius. Po kiekvienu yra surašyti ir aprašyti
VGTU SA MF nuveikti darbai per pusę metų.

Darbų ataskaita pagal strategiją
1. Stiprinti ryšį tarp VGTU akademinės bendruomenės
1.1. Užtikrinti visų akademinės bendruomenės sudedamųjų dalių tarpusavio
bendradarbiavimą.
1. Dekanato susirinkimai. Šie susirinkimai vyksta kas antrą savaitę, juose aptariamos
naujienos iš Rektorato, Mechanikos fakulteto pozicija einamais klausimais, finansai tiek
universiteto, tiek fakulteto mastu. Taip pat aptariami organizuojami renginiai, išgryninamos
problemos mokslo ir kitais klausimais, jų sprendimai ir tolimesni veiksmai katedrose. Juose
visada dalyvauja vienas studentų atstovas dažniausiai fakulteto SA Pirmininkė Žaneta
Kravcova. Šių posėdžių metu išsakoma studentų pozicija tam tikrais klausimais bei teikiami
pasiūlymai. Kaip pavyzdys yra studentų siūlymas įsigyti ar išsinuomoti įvairios įrangos
stendų, kad būtų lengviau suprasti tokius modulius kaip „Mašinų ir mechanizmų teoriją“,
„Mašinų elementai“ ir t.t., tačiau dekanatas atmetė pasiūlymą, nes tam tikros lėšos jau buvo
paskirstytos laboratorijų naujinimui, naujų įrenginių pirkimui, tad buvo susitarta dėl
ekskursijos į Transporto inžinerijos fakulteto laboratorijas ir plačiau susipažinti su tam tikrais
įrengimais (dėl koronaviruso pandemijos karantino ekskursija atidėta).
2. Tarybos posėdžiai. Šie susirinkimai vyksta pagal poreikį, pagal darbų atlikimo terminą.
Šiuose susirinkimuose balsavimo teisę turi ir studentas, VGTU SA MF Pirmininkė Žaneta
Kravcova. Per posėdžius yra atsižvelgiama į jos išsakytas pastabas ir poziciją tam tikrais
klausimais. Jų metu yra pristatomos katedrų veiklos ataskaitos, mokslinės ir meninės veiklos
ataskaitos, dėstytojų stažuočių rezultatai ir t.t. Taip pat jei klausimai yra išsprendžiami
nuotoliniu būdu, Pirmininkė gauna dokumentus el. paštu ir juo vyksta balsavimas ir tam tikrų
veiklų tvirtinimai arba atmetimai.
3. Centrinio Biuro organizuojami susirinkimai komitetais. Susirinkimai vyksta kas dvi
savaites arba pagal poreikį. Šiuose susirinkimuose nusprendžiame kaip visi fakultetai
dirbsime siekdami tam tikro tikslo, taip pat gryninamės ir aiškinamės vidinius SA reikalus.
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4.Vicepirmininkės Sandros Maščinskaitės ryšys su seniūnais. Buvo perduodama įvairi
informacija Facebook platformoje seniūnų grupėse, taip pat susisiekiama el. paštais.
Informacija perduodama efektyviai.
5. Pagerintas ryšys su SPK studentais. Ties SPK studentų ir VGTU SA MF ryšio gerinimu
labiausiai dirbo Vicepirmininkė ir SARK koordinatorės Laura Žižytė ir Dinara Laurutėnaitė.
Buvo surasti ir patvirtinti SPK studentai, su jais nuolat komunikuojama.
6. Stalų projekto gaminimo tęstinumas. Pagal galimybes vis dar vyksta išmanių stalų
projektas Mechanikos fakultetui, prie kurio gali prisijungti visi studentai. Kadangi šiuo metu
yra karantinas ir studentai nėra įleidžiami į universiteto patalpas negalime ir toliau jo vykdyti,
tačiau po karantino jis bus pratęstas.
7. Susitikimai su kitomis VGTU SA. Geram bendradarbiavimui ir patirties pasidalinimui
reikalingi susitikimai su kitų fakultetų SA, taigi per šį laikotarpį buvome susitikę su SA AGAI
(2019.12.11), SA EF(2020.02.14) ir CB(2019.12.03).
8. „Gabiausių studentų apdovanojimai“ (2019.12.06). Tradicija tapęs VGTU SA MF
renginys, kurio metu apdovanojami studentai, kurių dviejų semestrų vidurkiai yra didesni nei
9,5. Šį kartą jis vyko gruodžio 6 dieną, tuomet apdovanojome 11 pirmos ir antros studijų
pakopų studentų. Bendradarbiaudami su dekanatu įteikėme jiems dovanas ir pasveikinome bei
palinkėjome ir toliau taip pat ryžtingai siekti savo tikslų.
9. „Kalėdinis protmūšis“(2019.12.18). Į šį renginį įėjo Kalėdinis VGTU SA MF sveikinimas
visai VGTU bendruomenei, taip pat turėjome geriausių dėstytojų rinkimus, kurie vyko
protmūšio metu. Apdovanojome ir padėkojome 7 nominacijas laimėjusiems dėstytojams.
Protmūšio metu sudarėme dėstytojų ir studentų bendras komandas, tad studentai galėjo su
dėstytojais pabendrauti neoficialioje aplinkoje bei linksmai praleisti laiką kartu.
10. MD organizavimas (2020.03.26). „Mechanikų dienos 2020“ tradicija tapęs VGTU SA MF
organizuojamas renginys įtraukiantis viso universiteto studentus, Vilniaus mokyklų
moksleivius bei administraciją turėjo įvykti kovo 26 dieną. Visas padalinys įdėjo labai daug
pastangų, tačiau dėl koronaviruso pandemijos, jį turėjome nukelti. Šiuo metu stebime
Valstybės draudimus bei viruso plitimo tendencijas ir kol kas negalime pasakyti, kada šis
renginys įvyks, tačiau pasistengsime, kad jis būtų įgyvendintas.
11. Išvažiuojamieji projektai (2020.04.09). Kadencijai prasidėjus buvo numatyti keli
išvažiuojamieji projektai į užsienio parodas. Projektų koordinatorius Audrius Zubrys turėjo
keletą variantų, tačiau dėl koronaviruso pandemijos karantino, šių projektų įgyvendinti
nepavyko. Šiuo metu koordinatorius palaiko kontaktą su estais ir vokiečiais, domisi naujais
renginiais, tad galbūt įvykdyti projektus pavyks ateinančiais mokslo metais.
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1.2. Kurti bendruomenę gebančią laisvai ir drąsiai komunikuoti.
1. Nusiskundimai dėl anglų kalbos modulio trečiame semestre(2019.12). Antrakursiai iškėlė
problemą, kad anglų kalbos paskaitos ir atsiskaitymai vyksta ne pagal modulio kortelę, taigi
buvo paleista apklausa, surinkta informaciją apie paskaitas, mikroklimatą jose, atsiskaitymus,
tvarką ir t.t. VGTU SA MF atstovai parašė laišką užsienio kalbų katedrai, vėliau susitiko su
katedros vedėja ir dalyką dėstančią dėstytoja. Galiausiai buvo prieitas kompromisas dėl
paskutinio namų darbo, kurio dėstytoja nebuvo minėjusi per pirmąją paskaitą, nevertinimo.
SA atstovai grįžę į universitetą norėtų inicijuoti šio dalyko modulio kortelės keitimą, tačiau
dėl esamo karantino kol kas negali to padaryti.
2. Seniūnų laiškai (2020.01-02). Po žiemos sesijos buvo paprašyta seniūnų užpildyti visos
grupės nuomonę apie dėstytojus, kurie dėstė visą semestrą, aprašyti ir argumentuoti
nusiskundimus dėl studijų dalykų, modulio kortelių ir t.t.. Šie duomenys yra perduoti SPK
studentams, kad šie turėtų konkrečias skirtingų kursų studentų nuomones.
3. SPK susirinkimai(2020.02-03). Buvo suorganizuotas bendras SPK studentų susirinkimas,
kurio metu išsigrynintos problemos ir reikalingi pokyčiai 1-2 kurse, nes jie beveik nesiskiria
viso fakulteto studijų programose. Taip pat visų studijų programų SPK studentai peržiūrėjo
studijų dalykus bei jų modulių korteles ir pasižymėjo problemas ir keistinus dalykus, taigi į
SPK susirinkimus ėjo pasiruošę ir išsinagrinėję medžiagą. Vykusiuose SPK (biomechanikos,
mechanikos inžinerijos, medijų gamybos) susirinkimuose studentai pateikė idėjas dėl studijų
programų gerinimo. Kol kas neįvyko gamybos inžinerijos ir valdymo bei mechatronikos ir
robotikos studijų programų komitetų susirinkimai.
4. Dėl „Medžiagų mechanikos 1“ E1 egzamino keitimo į E (2020.02-03). Antrakursių
nusiskundimu ir panagrinėjus vyresnių kursų studentų informaciją buvo pasiūlyta „Medžiagų
mechanikos 1“ prieš sesijinį egzaminą kelti į sesiją ir sukeisti jį su „Skysčių mechanikos ir
termodinamikos“ egzaminu, dėl modulio sunkumo ir svarbumo mūsų fakulteto specialybėse.
Kovo mėnesį turėjo įvykti susirinkimas su katedrų ir dėstytojų atstovais, tačiau šalyje įvedus
karantiną, teko jį perkelti vėlesniam laikui.
1.3. Patriotiškumo Universitetui ugdymas
1. Keli buvę SA MF atstovybės nariai papildė SA ALUMNI klubą (2019.11). Taip pat su jais
palaikomas glaudus ryšys. Mokymų (rudens, pavasario) metu jie mums veda paskaitas,
dalinasi savo patirtimi.
2. Studijų mugė Klaipėdoje (2020.01.10). Studijų mugėje studentai bei dėstytojai atstovavo
Mechanikos fakultetą ir pasakojo moksleiviams apie studijų programas ir galimybes
studijuojant VGTU.
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3. Litexpo „Studijų mugė 2020“(2020.02.06-07). Studijų mugėje studentai bei dėstytojai
atstovavo Mechanikos fakultetą ir pasakojo moksleiviams apie studijų programas ir
galimybes studijuojant VGTU.
4. Dekano ataskaitinė konferencija (2020.02.13). VGTU SA MF nariai dalyvavo Mechanikos
fakulteto Dekano ataskaitinėje konferencijoje, susipažino su fakulteto veikla iš
administracijos pusės.
2. Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą
2.1. Narių išlaikymas
1. Motyvacinė sistema. VGTU SA MF taiko motyvacinės sistemos modelį savo padalinyje,
tam kad palaikytų motyvaciją ir gerą tarpusavio mikroklimatą. Tuo labiausiai užsiima HR
koordinatorius Karolis Bružas. Vykdėme kalėdinį žaidimą „Angeliukai“, kartu keliavome į
Vilniaus miesto eglutės įžiebimą, puošėme eglutes fakultete, kartu šventėme šv. Kalėdas,
susitikdavome neformalioje aplinkoje ir smagiai leisdavome laiką.
2. Darbų paskirstymas komitetuose. Stengiamės kiekviename komitete pasidalinti darbais,
taip parodant visiems nariams, kad pasitikime kiekvienu. Ši sistema gerai veikia, todėl
matomi aiškūs rezultatai.
2.2. Kompetencijų kėlimas
1. Vidinis VGTU SA MF akreditavimas (2019.11.05). Naujiems nariams suorganizavome
vidinį akreditavimą iš akademinės, socialinės ir universiteto medžiagos. Nors ne visiems jis
pasisekė, tačiau tai buvo gera treniruotė visuotiniam akreditavimui.
2. Projektų mokymai (LSS) (2019.11.10). Darius Radžiūnas dalyvavo projektų rašymo
mokymuose, kuriuos organizavo Lietuvos studentų sąjunga. Jis sužinojo, kaip rašyti
projektus, kokių dokumentų reikia juos rašant, į ką kreiptis kilus neaiškumams ir t.t.
3. Visuotiniai mokymai (2019.11.22-24). Koordinatorių komanda lapkričio mėnesį kėlė
kompetencijas visuotiniuose mokymuose, kuriuose klausėsi paskaitų apie lyderystę,
universiteto gyvenimą. Taip pat dalyvavo darbo grupėse išsiskirstę pareigybėmis su kitų
fakultetų koordinatoriais ir turėjo keletą diskusijų bei apibendrinamąjį vakarą.
4. FMF RsV mokymai (2019.11.30). Dalis VGTU SA MF komandos RsV komiteto narių
dalyvavo VGTU SA FMF organizuotuose mokymuose, kuriuose patobulino savo įgūdžius
Adobe Photoshop ir Adobe Lightroom programomis bei išbandė save fotografavimo srityje.
5. Seniūnų inkubatorius (2019.12.06-08). Pirmo kurso seniūnai kartu su Vicepirmininke
Sandra Maščinskaite dalyvavo „ׅSeniūnų inkubatoriuje“, kur jie sužinojo daugiau informacijos
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apie savo pareigas, dalyvavo paskaitose bei darbo grupėse, o iš mokymų išvažiavo drąsesni ir
susipažinę ne tik su savo fakulteto seniūnais, bet ir su kitais.
6. SPK mokymai (2019.12.15). Naujai išrinkti SPK studentai kartu su Vicepirmininke Sandra
Maščinskaite dalyvavo SPK mokymuose, kuriuose sužinojo kaip turėtų vykti SPK
susirinkimai, kaip yra sudaromos studijų programos, o vieną pabandė sudaryti ir patys.
7. Visuotinis akreditavimas (2020.03). Jį laikė ne tik pirmakursiai, tačiau ir kiti vyresni nariai,
tai parodo, kad studentai vis dar turi motyvacijos ir noro dirbti atstovybinėje veikloje, jei
bando išlaikyti tikrojo narios statusą.
8. Pavasario mokymai su VGTU SA VVF (2020.03.27-28). Kompetencijoms kelti, pasidalinti
patirtimi ir išmokti naujų dalykų organizavome pavasarinius mokymus su SA VVF, tačiau
karantinas sutrukdė šiam renginiui įvykti.
2.3. Organizacijos pozicionavimas
1. VGTU SA MF RsV komitetas dirba su šabloniniais VGTU SA maketais, taip pat kuriant
naujus maketus išlaikoma tokia pati pagrindinė spalva, šriftas ir kiti niuansai. Pristatymuose ir
viešojoje erdvėje išlaikomas toks pats stilius.
3. Garantuoti veiklą orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą
3.1. Dalyvavimas išorės organizacijų veiklose
Ataskaitiniu laikotarpiu šioje srityje darbų nebuvo atlikta.
3.2. Bendradarbiavimas su kitomis AM studentų savivaldomis
Ataskaitiniu laikotarpiu šioje srityje darbų nebuvo atlikta.
3.3. Bendros VGTU SA pozicijos formavimas ir išlaikymas.
1. Susirinkimų metu kiekvienas VGTU SA MF narys yra informuojamas ir supažindinamas
su įvairiais dokumentų rengimais ar kita aktualia informacija, tad kiekvienas gali išreikšti
savo nuomonę tam tikrais klausimais.
Kilus klausimams dėl VGTU SA MF pusės kadencijos veiklos ataskaitos kreipkitės į
VGTU SA MF facebook, vgtu.sa.mf@gmail.com arba į koordinatorių komandos narius, kurių
kontaktus galite rasti vgtusa.lt skiltyje kontaktai pasirinkę MF. Ačiū už pasitikėjimą, o vos tik
atsiradus galimybei grįšime ir dirbsime dar daugiau dėl gražesnio studentiško rytojaus!
Pagarbiai,
VGTU SA MF komanda
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