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VGTU SA AF KOMANDA ATASKAITINIU LAIKOTARPIU:
Pirmininkė – Aurėja Sinkevičiūtė
Vicepirmininkė – Vita Vilkeliškytė
Socialinių ir akademinių ryšių koordinatorė – Julija Kluševskaja
Ryšių su visuomene koordinatorė – Paulina Stancelytė
Rinkodaros koordinatorė – Gabija Bružaitė
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius – Arnas Budraitis

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.


Susitikimas su akademinių grupių seniūnais ir studijų prodekanu L. Krūgeliu (201912-10). Susitikimo tikslas buvo supažindinti seniūnus su naująja komanda, pristatyti
paruoštą veiklos planą, išgirsti pasiūlymus jo pildymui ir tobulinimui. Studijų
prodekanas suteikė atsakymus į visus rūpimus seniūnų ir studentų atstovybės narių
klausimus.



Studentų atstovavimas peržiūrų komisijoje (2020m. sausis). 2 studentų atstovybės
atstovai dalyvavo visose fakultete vykusiose rudens semestro fakultetinėse peržiūrose,
stebėjo jų eigą ir atstovavo studentams išsakydami savo pozicijas.



Apdovanojimai GERAS’20 (2020-02-13). Visai architektūros fakulteto bendruomenei
pažįstamas,

bene

didžiausias

studentų

atstovybės

organizuojamas

renginys.

Komunikuodami su katedrų vedėjais, dėstytojais, fakulteto administracija, atstovybės
nariai gavo sąrašus studentų, nominuotų GERAS apdovanojimams. Susisiekę su
studentais, SA atstovai surinko jų maketus, planšetus ir rengė darbų ekspoziciją per
tris fakulteto aukštus (šiemet padaryta naujovė). Šiais metais renginiui surasta daugiau
rėmėjų nei įprastai – renginį rėmė Archiforma, SA (Statyba ir Architektūra), Centras,
Paroc, Smiltainis ir Ko, Neostandartas. Renginyje įteiktos net 36 GERAS’20 statulėlės
- apdovanoti 32 projektų autoriai bei 4 dėstytojai, kuriuos studentai išrinko geriausiais.
Paruoštas renginio vizualinis įvaizdis ir viešinimas, programa. Po renginio paroda
buvo eksponuojama ~2 savaites.
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Studentų atstovavimas Erasmus komisijoje (2020-03-12). Studentų atstovybės narys
prižiūrėjo Erasmus komisijos tvarką, dalyvavo pokalbyje su kandidatais.

1.2. Kurti bendruomenę gebančią laisvai ir drąsiai komunikuoti.


Geriausių dėstytojų rinkimas (2020m. sausis). Studentai pildė apklausą, kurioje rinko
4 geriausius metų dėstytojus (po vieną iš katedros). Rezultatai paskelbti ir dėstytojai
apdovanoti per GERAS’20 apdovanojimus.



Atlikta kuratorių apklausa (2020m. balandis). Apklausa paviešinta pirmo kurso
studentams, siekta sužinoti pirmakursių nuomonę apie 2019-2020 m.m. kuratorius, jų
pareigų atlikimą. Apklausos rezultatas parodė, jog nebuvo nei vieno kuratoriais
nepatenkinto pirmakursio, jiems buvo atsakyti visi kilę klausimai, išspręstos ar
padėtos spręsti nerimą kėlusios problemos ir nesklandumai. Taip pat buvo
teiraujamasi nuomonės, kiek kuratorių turėtų turėti viena akademinė grupė, ir
didžiausia dalis pasisakiusių teigė, jog 2 – būtent tiek, kiek dabar ir yra skiriama.



Ryšio su administracija palaikymas. Studentų atstovai nuolatos palaiko ryšį su
fakulteto administracija, katedrų vedėjais. Vienas pavyzdžių – prieš žiemos šventes
įteiktos rankų darbo dovanėlės fakulteto administracijai, katedroms, visiems fakultete
dirbantiems žmonėms.



Atstovavimas VGTU SA valdybos posėdžiuose. VGTU SA AF pirmininkė reguliariai
atstovauja savo fakultetą valdybos posėdžiuose.



Atstovavimas VGTU AF tarybos posėdžiuose. VGTU SA AF pirmininkė atstovauja
studentams visuose rengiamuose VGTU AF tarybos posėdžiuose. Susipažįsta su
fakulteto situacija aptariamu laikotarpiu, dalyvauja jo veikloje, savo ruožtu išsako
studentų problemas, pastebėjimus ir nusiskundimus, kartu mėginama rasti
kompromisus, tenkinančius studentų bendruomenę.
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1.3. Patriotiškumo Universitetui ugdymas


Atstovavimas VGTU studijų mugėje LITEXPO (2020-02-06/07). Studentų atstovybės
nariai studijų mugėje LITEXPO atstovavo fakultetą, pristatydami moksleiviams visas
studijų programas, esančias architektūros fakultete.



Mokyklų projektas su VGTU SA SF (2020-03-03). Atstovybių nariai lankėsi Alytaus
šv. Benedikto ir Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijose ir 10-12 klasių
moksleiviams pristatė Architektūros bei Statybos fakultetų studijų programas bei
VGTU studentų veiklą.

2. Kurti augantį ir atsakingą VGTU studentišką judėjimą
2.1. Narių išlaikymas


Pirmakursių krikštynų organizavimas (2019-10-03). Studentų atstovybės nariai
organizavo pirmo kurso architektūros ir pramonės gaminių dizaino studentų
krikštynas, kūrė programą, veiklas.



Pirmakursių integracija į studentų atstovybę (renginio data – 2019-10-10). Kadencijos
pradžioje pirmo kurso studentams duota užduotis – patiems, be vyresnių atstovybės
narių pagalbos suorganizuoti renginį. Buvo surengtas vakaras visai VGTU SA AF
bendruomenei, paruošta programa, veiklos, kvietimai.



Kompetentingos lyderystės programos vykdymas fakultete. Ruošiami koordinatoriai
kitai VGTU SA AF komandai. Būsimi koordinatoriai dirba su dabartiniais
koordinatoriais, jiems skiriamos asmeniškos, užduotys. Nuolat kontaktuojama,
gilinamos žinios apie komitetų koordinatorių veiklą. Būsimi rinkodaros komiteto
koordinatoriai dalyvavo VGTU SA CB rengtame rinkodaros komiteto susirinkime.



Komandos formavimo veiklos (teambuilding‘ai). Reguliariai rengiamos komandos
formavimo, bendradarbiavimo veiklos tiek fakultete, tiek už jo ribų.
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2.2. Kompetencijų kėlimas


Išvažiuojamieji rudens mokymai (kartu su VGTU SA SF)

(2019-10-25/27).

Organizuojami išvažiuojamieji rudens mokymai VGTU SA AF IR VGTU SA SF
studentams. Atstovybininkai 2 dienas gilino žinias 5 paskaitų cikle – apie SARK,
RSV, rinkodaros komitetus, HR veiklą, bei SA veiklą ir motyvaciją.


Dalyvavimas

visuotiniuose

mokymuose

(2019-11-22/24).

VGTU

SA

AF

koordinatoriai įgijo naujų įgūdžių, gilino jau turimas žinias visų fakultetinių
atstovybių koordinatoriams organizuojamuose visuotiniuose mokymuose.


Paskaita apie SA struktūrą, veiklą, sudėtį (2019-12-04). VGTU SA viceprezidentas
Vaidas Šimkūnaitis atstovybininkams skaitė paskaitą apie apie SA struktūrą, padėtį,
galimybes ir t.t. Paskaita daugiausia buvo orientuota į pirmo kurso studentų atstovybės
narius, siekiant suteikti jiems daugiau žinių, suvokimo.



Vidinis narių akreditavimas (2019m. gruodis). Norėdami pagilinti žinias ir geriau
išlaikyti akreditavimą, studentų atstovybės nariai laikė vidinį akreditavimą, kuruojamą
fakulteto atstovybės socialinių ir akademinių reikalų koordinatorės.



Vidiniai programinės įrangos “Photoshop” mokymai (2020-02-27). Studentų
atstovybės nariams buvo reikalingas žinių pagilinimas darbe su „Photoshop“
programa. RSV koordinatorė surengė vidinius šios programinės įrangos mokymus.



Motyvacinė paskaita (2020-03-05). Studentų atstovybės nariams lektorė Gailė Žebrytė
vedė paskaitą apie motyvaciją, pateikė asmeninę patirtį, siekdama iliustruoti, iš kur
būtų galima semtis noro dirbti, valios, naujų idėjų, kaip atstovauti ne tik kitiems, bet ir
sau.

2.3. Organizacijos pozicionavimas


Išreikšta pozicija dėl maketinių prieinamumo visą parą poreikio (2020m.
vasaris/kovas). Paviešinta apklausa skirta išsiaiškinti, ar ilgą laiką bandomo pasiekti
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maketinių prieinamumo visą parą klausimas studentams vis dar aktualus. Išsiaiškinta,
jog taip, paruošta ataskaita, ji pateikta dekanui.

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


Neeilinė LSS konferencija (2019-12-20). VGTU SA AF pirmininkė dalyvavo
neeilinėje Lietuvos studentų sąjungos konferencijoje Kaune, kur buvo apžvelgta bei
patvirtinta organizacijos veikla ir finansai.
3.2. Bendradarbiavimas su kitomis AM studentų savivaldomis

Per ataskaitinį laikotarpį (nuo 2019 m. spalio 21 d. iki 2020 m. balandžio 17 d.) nebuvo
atlikta darbų šiame strateginiame tiksle.
3.3. Bendros VGTU SA pozicijos formavimas ir išlaikymas.


Peržiūrų atmintinės atnaujinimas ir viešinimas (2019m. gruodis). Patobulinta ir
atnaujinta peržiūrų atmintinė prieš sesiją paviešinta VGTU SA AF facebook
paskyroje.



Suorganizuotas įėjimas į 3 bendrabutį architektūros studentams (2019m. gruodis).
Architektūros studentams, gyvenantiems 3 VGTU bendrabutyje skirtos įėjimo kortelės
(taip pačiai, kaip 4 bendrabutyje, nes prieš tai 3 bendrabutis tokios galimybės
neturėjo).



Paruoštas auditorijų kokybės tyrimas (2020m. kovas). VGTU SA AF socialinių ir
akademinių reikalų komiteto atstovai paruošė apklausą fakulteto auditorijų kokybei
nustatyti. Dėl dabartinių mokymosi galimybių (nuotoliniu būdu), apklausos viešinimas
ir pats tyrimo atlikimas kuriam laikui atidedamas.
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Darbo kambarių VGTU bendrabučiuose raktų priežiūra. Socialinių ir akademinių
reikalų koordinatorė reguliuoja darbo kambarių bendrabučiuose paskirstymo tvarką,
komunikuoja su studentais.

VGTU SA AF pirmininkė

Aurėja Sinkevičiūtė

VGTU SA AF pirmininkė Aurėja Sinkevičiūtė, tel. 8 684 95912, el. p. aureja.sinkeviciute@stud.vgtu.lt
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