VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE

VGTU SA APF SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2020 - 10 - 21
Nr. 2020/10/21
SRK-II 417
Vilnius
APTARTA: Taisyklių susirašymas
NUTARTA: Susitarėme, kokios bus taisyklės, kad visiem būtų geriau susirinkimų metu ir
palaikytume tvarką. Taisyklių lapo nuotrauka įkelta į grupę.

APTARTA: Dekanatas
NUTARTA: Yra naujų stipendijų pirmakursiams iš įmonių. Kelių, geležinkelių ir miestų
inžinerijoje su naujom stipendijom tokia tvarka, kad studentas gauna stipendiją ir su įmone pasirašo
sutartį, jog baigęs studijas ateis dirbti į įmonę. Taip geriau studentui, nes jam iškart bus užtikrinta
darbo vieta po studijų. Rektoriatas dėl integracinės savaitės: kalbėti mažiau apie sesijas ir
perlaikymus, nes pirmakursiai išsigąsta. Siūlo greičiau pasidaryti laboratorinius darbus, jeigu bus
karantinas. Tai nėra nuspręsta oficialiai, bet norintys dėstytojai gali taip daryti. Pastatai ir Aplinka
turi pasirašę sutartį su Kinija dėl dvigubo diplomo, bet dėl pandemijos nėra galimybės laisvai
keliauti. Tačiau vėliau išlieka galimybė studentams išvažiuoti studijuoti į Kiniją. IT skyrius nespėja
tvarkyti mano VGTU puslapy kylančių problemų, todėl iš tvarkaraščių laikinai gali dingti kai kurios
paskaitos. Bet į tai reikia reaguoti ramiai, nes paskaitos nedingsta iš tvarkaraščio be dėstytojo
įspėjimo, tai tiesiog laukti, kol bus sutvarkyta ir laikytis tvarkaraščio, koks buvo pradžioje.

APTARTA: Metraštis
NUTARTA: Visada pildydavo Gailė, o dabar nori perduoti kažkam kitam. Perduota Indrei.

APTARTA: Mokymai
NUTARTA: Kadangi suplanuota data yra per visuotinius mokymus ir dėl to netinka, perkeliam į
lapkričio 6-8 d. Reikia susiplanuoti, kas ką nuveš ir parveš. Vėliau bus apklausa, kiek važiuojančių
ir kiek gali būti su mašinomis.

APTARTA: Fakultetinės Kalėdos
NUTARTA: Darysim mini žaidimų. Event‘as planuojamas, gruodžio 10d. nuo 18 val. Galvojam
daryti viktoriną, protmūšio pavidalu foje. Prašyti bent minimalaus mokesčio iš kurio būtų galima
įsigyti prizą. Kiek leis, tiek papuošt foje ir pirmą aukštą. Pirmam aukšte norim pasiimti du
kabinetus vakaro veikloms. Dar galvojam išslapstyti lapelius po fakultetą, kuriuos renginio metu
radę dalyviai gali išsikeisti juos į prizus. Kalėdose gali dalyvauti bet kas. Į protmūšį kviesti
dėstytojus. Rinkodara ir Kalėdų organizuotojai kitą savaitę darys susirinkimą, kad galėtų aptarti
renginio organizavimą.

APTARTA: Diskusija
NUTARTA: Siūloma perkelti diskusiją dėl mokymų, į lapkričio 17 d. Dalyvius kviesti tuos, kurie
turėjo Erasmus praktiką ir kurie studijavo užsienyje. Jeigu skelbia karantiną, tada susijungt per
zoom‘ą ir transliuoti per FB. Saulė dar eis pas prodekanę, paklausti, kas buvo išvykę su Erasmus.

APTARTA: SA tvarkymas
NUTARTA: Ilja siūlo susimest pinigų ant dažų ir kitų reikalingų priemonių. Kadangi viską
darytume patys, reiktų dirbti savaitgaliais. Ugnė įkėlė post‘ą į atiduotuvę su prašymu dovanoti
šviesių dažų. Dar galim bandyt rašyt parduotuvėms dėl brokuotų prekių. Dar reikia pasitikslinti su
prodekanu, ar galim iš tikro perdažyti sienas. Užsiminti ir kad prašėm naujo kabineto. Reikia
kabyklos striukėm. Jurgutis susitarė su žmogum, kuris duos du sėdmaišius ir penktadienį jau
atgabens juos į kabinetą.

APTARTA: Susirinkimų laikas
NUTARTA: Erika K. siūlo paankstinti susirinkimų laiką. Dar paklaus chat‘e tiksliau.

Posėdžio pirmininkas

Erika Kašėtaitė

__________________________
(parašas)

Posėdžio sekretorius

Erika Šimkūnaitė

__________________________
(parašas)
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