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VGTU SA TIF VEIKLOS ATASKAITA
2019-10-24 – 2020-04-17

VGTU SA TIF komanda ataskaitiniu laikotarpiu:
Pirmininkė – Raminta Tamoševičiūtė
Vicepirmininkas – Ignas Skripkiūnas
Socialinių reikalų koordinatorius – Valdas Varapnickas
Akademinių reikalų koordinatorius – Aistis Mozūraitis
Rinkodaros koordinatorius – Benediktas Šidlauskis
Ryšių su visuomene koordinatorė – Darja Sipchenko
Žmogiškieji ištekliai – Eilas Rudokas

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.
Strateginiai tikslai
1. Stiprinti ryšį tarp VGTU akademinės bendruomenės;
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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


Dalyvavimas dekanato, fakulteto tarybos, valdybos posėdžiuose, komitetų
susirinkimuose su centrinio biuro vadovais – tiesioginis bendravimas su
fakulteto

administracija,

problemų

sprendimas,

pasiūlymų

teikimas

(bendravimas dėl tarptautinės savaitės, dėstytojų kompetencijų, nuotolinio
mokymosi), taip pat, bendravimas su kitų fakultetų komandomis, patirties
dalinimasis, bendrų sprendimų priėmimas


Sesijos atmintinė – priminti studentams apie sesijos tvarką, labiausiai
orientuota į pirmo kurso studentus, kuriems tai pirma sesija ir dar trūksta žinių
apie sesijos organizavimą/ vykdymą (2020 m. sausio mėn.);



Apeliacijų atmintinė – priminti studentams apie galimybę teikti apeliaciją,
jeigu mano, kad dėstytojas tinkamai neorganizavo atsiskaitymo, paskatinti
studentus išnaudoti turimas teises į apeliacijos teikimą (2020 m. sausio mėn.);



Trečio

kurso

(specializacijų)

seniūnų

išrinkimas

–

išsiskirsčius

į

specializacijas, susidarė naujos akademinės grupės, kurioms išrinkti nauji
seniūnai (2020 m. vasario mėn.);


Susitikimas su „Girteka“ atstove – fakultete yra maisto zona, kurioje yra
„Girteka“ sėdmaišiai, puodeliai studentų patogumui, pakviesta „Girteka“
atstovė apžiūrėti šią zoną, pakalbėti dėl tolimesnio bendradarbiavimo (2020
m. vasario 21 d.);



Erasmus viešinimas – bendradarbiaujant su fakulteto Erasmus koordinatoriais,
viešinama visa naudinga informacija apie studijų mainus, prašymų teikimo
laiku, atsakyta į studentams aktualius klausimus (2020 m. vasario-kovo
mėn.);
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Fakultete vykstančių atvirų paskaitų, administracijos rengiamų paskaitų
viešinimas – bendradarbiaujant su fakulteto administracija, viešinamos
atvykusių iš užsienio dėstytojų atviros paskaitos, svečių iš įvairių įmonių
paskaitos (Paulius Yamin „Practical techniques to analyse and change human
behaviour in ral-world settings: insights for transport and beyond“, UAB
„Transekspedicija“, „SBA grupė“ paskaitos, karjeros dienų paskaitos);



Moters diena – moters dienos proga pasveikintos fakulteto studentės bei
administracijos moterys (2020 m. kovo 9d.).

1.2. Kurti bendruomenę gebančią laisvai ir drąsiai komunikuoti.


Bakalauro

studentų

apklausos

apie

praėjusį

(rudens)

semestrą

–

bendradarbiaujant su akademinių grupių seniūnais, gautas „feedbacka‘as“ apie
2019-2020 mokslo metų rudens semestrą, visa surinkta informacija pateikta
fakulteto tarybai, toliau bendradarbiaujant su fakulteto taryba bus bandoma
atsižvelgti į studentų nusiskundimus, daryti pokyčius studijų programose
(2020 m. vasario mėn.);


Velniop sesija’20 – kartu su VVF SA organizuojamas renginys, kurio tikslas –
atsipalaiduoti po pasibaigusios sesijos, pabendrauti su grupiokais/ kursiokais
už universiteto ribų (2020 m. vasario 6 d.);



Studijų programų komiteto (SPK) studentų susitikimas skirtingų su abiejų
studijų programų skirtingų kursų studentais – studijų programų komiteto
tikslas – vykdyti studijų programų stebėseną, tobulinti studijų programas,
siekiant sužinoti skirtingų kursų problemas, vykdyti du susirinkimai
(atskiroms

studijų

programoms),

kuriuose

diskusijos

principu

buvo

išsiaiškintos studijų programų problemos, trūkumai, nesklandumai su
dėstytojais ir kita panaši informacija (2020 m. kovo 4 d. ir 5d.).
1.3. Patriotiškumo Universitetui ugdymas


Pasiruošimas „Transmechanija‘20“ – tai kasmetinis SA TIF automobilių
slalomo
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bendradarbiavimas su įmonėmis, tačiau dėl paskelbto karantino, renginys šiais
metais neįvyks (2019 m. gruodžio mėn. – 2020 m. kovo mėn.);


Studijų mugė Kaune, kurios metu atstovybės nariai moksleiviams pristatė
universitetą bei fakultetą ir studijų programas (2020 m. sausio 23 d.);



LITEXPO

paroda

„Studijos

2020“,

kurios

metu

atstovybės

nariai

moksleiviams pristatė universitetą bei fakultetą ir studijų programas (2020 m.
vasario 6-7 d.).
2. Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą
2.1. Narių išlaikymas


Motyvacinė sistema VGTU SA TIF viduje – siekiant išlaikyti besikeičiančias
kartas, vykdyti darbus atstovybės viduje, reikalinga gerai susibendravusi
komanda,

kurioje

būtų

pasitikėjimas,

atvirumas

tarpusavyje,

įvesta

motyvacinė sistema, kuri orientuota į tarpusavio bendravimą, žinių
perdavimą, atsakingumo ugdymą;


Susitikimai su centriniu biuru, kitomis SA F – siekiant efektyviai vykdyti
darbus, reikalingas tarpusavio bendravimas su centriniu biuru (komitetų
vadovais, viceprezidentu bei prezidentu), taip pat, kitomis SA F, šių
susitikimų tikslas buvo naujus narius supažindinti su centriniu biuru bei kitų
SA F nariais, pasidalinti patirtimi.

2.2. Kompetencijų kėlimas


VGTU SA TIF vidiniai rudens mokymai – naujų narių integravimas, bazinių
žinių pateikimas, komandos formavimas, senųjų narių kompetencijos
tobulinimas (2019 m. spalio 25-27 d.);



Dalyvavimas visuotiniuose mokymuose – naujai išrinktai komanda skirti
mokymai, kuriuose detaliau susipažįstama su pareigomis, kitomis SA F
komandomis (2019 m. lapkričio 22-24 d.);



Seniūnų inkubatorius – supažindinti pirmo kurso seniūnus su seniūnų
pareigomis, teisėmis, galimybė susipažinti su naujai išrinktu vicepirmininku,
kuris tiesiogiai bendrauja su seniūnais (2019 m. gruodžio 6-8 d.);
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Dalyvavimas studijų programų komiteto (SPK) mokymuose – SPK
studentams skirti mokymai, kuriuose buvo detaliau susipažinta su pareigomis,
kaip turi veikti SPK fakultete, numatytas veiklos planas (2019 m. gruodžio
15 d.);



Susitikimas su VGTU SA TIF alumni – alumni – tie žmonės, kurie
atstovybėje praleido 2 ir daugiau metų, todėl turi sukaupę žinių bagažą, kuris
labai naudingas naujai atėjusiems nariams, tam, kad perduoti šias žinias,
suorganizuotas susitikimas (2020 m. vasario 25 d.);



VGTU SA akreditavimas – įvertinti atstovybės narių socialines bei
akademines žinias, kurios reikalingos, norit tinkamai atstovauti studentus
(2020 m. kovo 10 d. ir 17 d.).

2.3. Organizacijos pozicionavimas


Susitikimas su fakulteto administracija, edukacinių kompetencijų centru dėl
dėstytojų kuratorių – susitikimo tikslas – išreikšti nuomonę, ar reikalingi
dėstytojai kuratoriai, ar jie bendrauja su pirmo kurso studentais. Priimtas
sprendimas, kad dėstytojai kuratoriai yra reikalingi ir ateinančiais mokslo
metais bus (2020 m. kovo 3 d.).

3. Garantuoti veiklą orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą
3.1. Dalyvavimas išorės organizacijų veiklose


Dalyvavimas LSS projektų rašymo mokymuose – keturi VGTU SA TIF nariai
dalyvavo mokymuose, kuriuose Lietuvos Studentų sąjungos tuo metu projektų
vadovės pareigas ėjusi Sandra Matuškaitė pasakojo apie projektų rašymą,
galimybes gauti finansavimą iš įvairių fondų (2019 m. lapkričio 9 d.).

3.2. Bendradarbiavimas su kitomis AM studentų savivaldomis


Ataskaitiniu laikotarpiu darbų nebuvo atlikta.

3.3. Bendros VGTU SA pozicijos formavimas ir išlaikymas.
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VGTU SA TIF pirmininkė

Raminta Tamoševičiūtė

VGTU SA TIF pirmininkė Raminta Tamoševičiūtė, tel. +370 625 85158, el. p. raminta.tamoseviciute@stud.vgtu.lt
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