Verslo vadybos fakulteto seniūnams

Nr. 2020-04-22

VGTU SA VVF VEIKLOS ATASKAITA
2019-10-24 – 2020-04-22

VGTU SA VVF komanda ataskaitiniu laikotarpiu:
Pirmininkė – Dovilė Baguckytė
Vicepirmininkė – Ieva Gudinaitė
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius – Jokubas Marčiukaitis
Rinkodaros koordinatorius – Aurimas Atkočiūnas
Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė – Alisa Ševiakovaitė
Ryšių su visuomene koordinatorės – Kornelija Dzindzelėtaitė ir Ernesta Krikštanaitė

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.


VVF eglutės įžiebimas ( 2019m. gruodžio 12d. ).
2019m. gruodžio 12 dieną vyko eglutės įžiebimo šventė. Jos metu pasisakė
VGTU VVF dekanė Jelena Stankevičienė, VGTU SA VVF pirmininkė Dovilė
Baguckytė, muzikinė grupė atliko keletą dainų. Šio renginio tikslas - sukurti Kalėdinę
dvasią fakultete, palinkėti visiems susirinkusiems jaukaus šventinio laikotarpio
suartinant visą akademinę bendruomenę atviram bendravimui ir dalinimuisi gerumu.



Magistrantūros akademinių grupių seniūnų rinkimas ( iki 2019m. gruodžio 16 d.
).
Siekiant kokybiškos ir savalaikės informacijos pateikimo visoms akademinėms
grupėms, buvo išrinkti magistrantūros studijų dalyvių grupių seniūnai. Tai padeda
vykdyti vieningą komunikaciją ir praplėsti atstovavimo sritį bei stiprinti savo įvaizdį
visame VGTU. Taip pat turime tikslą sustiprinti SA įvaizdį bei žmogiškąsias
kompetencijas.



„Manage days‘20“ ( 2020m. vasario 12d./13d. ).
Vasario 12 – 13 dienomis vyko didžiausias fakulteto renginys „Manage
days‘20“, kurio metu į fakultetą atvyko puikūs lektoriai: Arūnas Valinskas, Indrė
Stonkuvienė, Gediminas Jaunius bei Robertas Kalinkinas. Paskaitų metu lektoriai
dalinosi savo gyvenimiška patirtimi, motyvacija siekti užsibrėžtų tikslų, klysti ir iš
klaidų mokytis, padrąsino kurti savo verslą, pasidalino rekomenduojamu, jaunam
žmogui perskaityti, literatūros sąrašu. Pirmąją dieną uždarėme aktyviu protmušiu, kurio
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laimėtojai buvo apdovanoti vertingais rėmėjų prizais. Uždaromasis vakaras vainikavo
dvi nuostabias, informatyvias dienas. Jo metu „Manage days‘20“ organizatoriai ir
dalyviai neformalioje aplinkoje aptarė dviejų dienų rezultatus, savo dainomis džiugino
Gabrielė Savickaitė ( VGTU KIF studentė, Lietuvos balso dalyvė), buvo surengti
administracijos apdovanojimai.
Vasario 12 dieną buvo švenčiamas ir fakulteto gimtadienis. Linksmai paminėtas
ragaujant gimtadienio tortą.

1.2.


Kurti bendruomenę gebančią laisvai ir drąsiai komunikuoti.

Suformuotas ir paskelbtas Studentų atstovybės Verslo vadybos fakultete darbo
laikas ( 2019 m. gruodžio 02 d. ).
Siekdami būti kiekvienam studentui pasiekiami, paskelbėme darbo laiką, kurio
metu atstovybės nariai budi Studentų atstovybės patalpose SRK – I 703 auditorijoje ir
yra pasiruošę padėti iškilusiais klausimais.



„Velniop sesiją‘20“ ( 2020 m. vasario 6 d. ).
Vasario 6 dieną kartu su Studentų atstovybe Transporto inžinerijos fakultete
surengėme renginį. Šis renginys skirtas linksmai paminėti dar vieną užbaigtą etapą,
pasidalinti džiaugsmais, informacija, palaikyti vienas kitą, įkvėpti ateinančiam
laikotarpiui.

 Seniūnų laiškai ( iki 2020 m vasario 29d. ).
Siekiant išanalizuoti aktualias problemas: dėstytojų kompetencijas, paskaitų
sklandumą bei auditorijų tinkamumą, socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė
sudarė, atliko analizę bei pateikė studijų prodekanei išvadas, kurias susistemino iš
gautų seniūnų apklausų. Išanalizavus atsakymus, pamatėme, jog dauguma problemų
kilo dėl dėstytojų elgsenos ir studijų moduliui svarbios informacijos neišdėstymo/
nekokybiškų paskaitų. Su VGTU VVF administracija buvo aptarti tolimesni dabai,
susiję su daugiausiai nusiskundimų sulaukusiais dėstytojais. Vėliau organizuojami
administracijos atstovų apsilankymai tų dėstytojų paskaitų metu, įvertintas jų darbas.
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Studijų programų atstovų susitikimai ( iki 2020 m. kovo 04 d. ).
Universitete kiekviena studijų programa turi savo programos komitetą, kuris
nuolat stengiasi peržvelgti ir tobulinti studijų programą. Semestro pradžioje vykdyti
susitikimai su skirtingų programų SPK atstovais bei seniūnais, magistrantais.
Susirinkimų metu aptartos esminės problemos, išklausytos skirtingos nuomonės ir
informacija perduota SPK pirmininkams. Šių susirinkimų tikslas - užtikrinti kokybišką
aukštąjį mokslą bei skatinti atvirą bendravimą. Visų studijų programų studentai atkreipė
dėmesį, jog pačioje studijų programoje norėtųsi, kad studijų moduliai būtų labiau
siejami su būtent jų studijų programa ir daugiau dėmesio skiriama praktiniams
aspektams nagrinėti, siekiant tapti gerais specialistais.
Pažymėtina, jog nors studijų dalykų kortelėse aprašomi skirtingi mokymosi
aspektai, deja kai kurie studijų dalykai realybėje yra panašūs. Kad to išvengti, studentai
bei dėstytojai turėtų kalbėtis tarpusavyje: kas jau buvo mokyta/ išmokta ir gilintis būtent
į studijų modulyje išvardintus aspektus. Taip pat iš studentų gautas pasiūlymas, jog
dėstytojai turėtų padėti studentui savarankiškai mokytis ir siūlyti papildomą literatūrą,
rengti daugiau diskusinių paskaitų, pratybų,
1.3. Patriotiškumo Universitetui ugdymas



Dalyvavimas studijų mugėse ( 2020 m. sausio 10 d. Klaipėdoje, 2020 m. vasario
06d. Vilniuje ).
Kartu su fakulteto administracija dalyvavome studijų mugėse. Skleidėme žinią
apie VGTU puoselėjamas vertybes, tikslus, augimo galimybes. Tikslas - kuo aiškiau ir
pozityviau iškomunikuoti savo kelią besirenkantiems jauniems žmonėms apie
universiteto pliusus.



Fakulteto atstovavimas atvirų durų dienose (nuo 2020 m. balandžio 24 d.)
Studentų atstovybės nariai tapo moderatoriais Atvirų durų dienų renginyje,
kuriame vyko nuotoliniai pokalbiai su dėstytojais bei fakulteto socialiniais partneriais.
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Šitaip skleidėme žinią ne tik studentams, bet ir moksleiviams apie universitetą bei mūsų
vertybes.
2. Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą
2.1. Narių išlaikymas


Komandos formavimas ( 2019 m. spalio – vasario mėn. ).
Vykdyti VGTU SA VVF susitikimai, kurių tikslas – suvienyti komandą, ją
motyvuoti, suteikti galimybę nariams geriau pažinti kitus.



Kiekvieną mėnesį rengiame aktyviausio mėnesio nario rinkimus tarp atstovybės
narių.
Tai motyvuoja atstovybės narius imtis veiklų, idėjų bei dirbti studentams ir būti
įvertintiems.



3 – jų susirinkimų politika.
Studentų atstovybė Verslo vadybos fakultete įvedė 3 – jų susirinkimų politiką.
Šis metodas leidžia pašalinti nekompetetingą atstovybininką prieš tai su juo
pasikalbėjus bei perspėjus. Ji padeda tiek studentams, tie atstovybei įvertinti nario
galimybes dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę bei įsitraukimą į veiklą. VGTU SA
VVF, aukodama kiekybę, siekia kokybės narystėje.
2.2. Kompetencijų kėlimas



Išvažiuojamieji rudens mokymai Studentų atstovybės Verslo vadybos fakulteto
nariams ( 2019 m. spalio 25d. – 27d. ).
Spalio mėnesį vyko studentų atstovybės išvažiuojamieji mokymai, kurių tikslassupažindinti naujus atstovybės narius su komitetų veikla, komandinio darbo privalumais
bei suformuoti komandą, kuri galėtų kokybiškai dirbti studentų labui. Mokymų metu
dalyvavo lektoriai, kurie pasakojo apie kokybišką pareigų atlikimą, produktyvų
komitetų darbą.
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Dalyvavimas visuotiniuose mokymuose ( 2019 m. lapkričio 22 d. – 24 d. ).
Naujai išrinktai komanda skirti mokymai, kuriuose detaliau susipažįstama su
pareigomis, kitomis SA F komandomis;



Seniūnų inkubatorius ( 2019 m. gruodžio 6 d. – 8 d. ).
Supažindinti pirmo kurso seniūnus su seniūnų pareigomis, teisėmis, galimybė
artimiau pabendrauti su naujai išrinktu vicepirmininku, kuris tiesiogiai bendrauja su
seniūnais;



Dalyvavimas studijų programų komiteto (SPK) mokymuose ( 2019 m. gruodžio 15
d. ).
SPK studentams skirti mokymai, kuriuose buvo detaliau susipažinta su
pareigomis, veikla fakultete bei numatytas veiklos planas;



Vidinis VGTU SA VVF akreditavimas ( 2019 m gruodžio 20 d. ).
Naujiems studentų atstovybės nariams pravesta paskaita, kurioje išdėstyta
akreditavimo medžiaga: socialinių ir akademinių dalykų pagrindai, pagrindinės
universiteto tvarkos taisyklės. Vėliau jų žinios patikrintos testo pagalba.



Komandos įsivertinimas ( 2020 m. sausio 13 d. ).
Studentų atstovybė Verslo vadybos fakultete paruošė komandos darbo
įvertinimo apklausą nariams. Šios apklausos tikslas - kad kiekvienas komandos narys
galėtų kokybiškai atlikti savo pareigas ir atsižvelgiant į pateiktus apklausos atsakymus,
atkreipti dėmesį į aspektus, kurie jam sekasi sunkiau. Šiuo būdu skatiname nuomonės
išsakymą, kokybišką veiklą bei asmeninį tobulėjimą.



VGTU SA akreditavimas ( 2020 m. kovo 10 d. ir 17 d. ).
VGTU SA VVF nariai dalyvavo visų VGTU SA narių baziniame žinių
patikrinime.

2.3.Organizacijos pozicionavimas

Šioje srityje ataskaitiniu laikotarpiu darbų nebuvo atlikta.
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3. Garantuoti veiklą orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą
3.1. Dalyvavimas išorės organizacijų veiklose


Dalyvavimas Lietuvos studentų sąjungos projektų vadybos mokymuose (2019 m.
lapkričio 10 d.).
Studentų atstovybės nariai dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos rengtuose
mokymuose. Šių mokymų metu nariai pasisėmė žinių apie projektų rašymo ypatumus
bei įgavo pagrindus šiam darbui. Taip pat, susipažino su kitomis studentų atstovybėmis
ir LSS atstovais.
3.2. Bendradarbiavimas su kitomis AM studentų savivaldomis
Šioje srityje ataskaitiniu laikotarpiu darbų nebuvo atlikta.
3.3. Bendros VGTU SA pozicijos formavimas ir išlaikymas



VGTU VVF ambasadoriai ( 2019 m. spalio 29 d. ).
Fakulteto mastu buvo išrinkta savanorių komanda, kurie reprezentuoja mūsų
fakultetą mokyklose, pristatant Verslo vadybos fakulteto studijų programas.



Sesijos atmintinė ( 2019 m. gruodžio 15 d. ).
Studentų atstovybės Verslo vadybos fakultete Socialinių bei akademinių reikalų
komitetas paviešino sesijos atmintinę, kurioje yra numatyti svarbiausi punktai apie
sesijos eigą, mokslų rezultatų paskelbimą bei galimas apeliacijas. Ši informacija privalo
pasiekti kiekvieną studentą prieš sesijos laikotarpį, jog studentas žinotų savo teises bei
galėtų užtikrinti kokybišką žinių patikrinimo eigą.

VGTU SA VVF pirmininkė

Dovilė Baguckytė

VGTU SA VVF pirmininkė Dovilė Baguckytė, tel. 8 699 36897, el. p. dovile.baguckyte@stud.vgtu.lt
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