VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
MECHANIKOS FAKULTETO
ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS
2020 m. Spalio 13 d. 18 val.
J. Basanavičiaus g. 28, 213 auditorija
Vilnius
Posėdžio pirmininkas: Vaidas Šimkūnaitis.
Posėdžio sekretoriai: Dinara Laurutėnaitė ir Rokas Bytautas.
DARBOTVARKĖ
18:00 – 18:10 – Registracija
18:10 – 18:15 – Konferencijos atidarymas
18:15 – 18:20 – Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai
18:20 – 18:25 – Darbotvarkės tvirtinimas, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai, kvorumo
tvirtinimas
18:25 – 18:40 – VGTU SA MF veiklos ataskaitos pristatymas
18:40 – 18:50 – Klausimų sesija
18:45 – 18:55– VGTU SA MF veiklos ataskaitos tvirtinimas
18:55 – 19:05 – VGTU SA MF finansinės ataskaitos pristatymas
19:05 – 19:15 – Klausimų sesija
19:15 – 19:20 – VGTU SA MF finansinės ataskaitos tvirtinimas
19:20 – 19:35 – Kandidatų į VGTU SA MF pirmininko pareigas pristatymai
19:35 – 19:50 - Klausimų sesija
19:50 – 19:55 – VGTU SA MF pirmininko rinkimai
19:55 – 20:05 – Pertrauka
20:05 – 20:10 – Rezultatų skelbimas
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20:10 – 20:25 – Kandidatų į VGTU SA prezidento pareigas pristatymas
20:25 – 20:40 – Klausimų sesija
20:40 – 20:45 – VGTU SA prezidento rinkimai
20:45 – 20:50 – Pertrauka
20:50 – 20:55 – VGTU SA MF Delegatų rinkimas į visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų
konferenciją
20:55 – 21:00 – Konferencijos uždarymas

TIKRINAMAS KVORUMAS
Seniūnų yra 32. Kvorumas patvirtintas, konferencija teisėta.

SVARSTYTA: Konferencijos pirmininko ir sekretorių rinkimas.
NUTARTA:
Pirmininkas – Vaidas Šimkūnaitis
Sekretoriai – Dinara Laurutėnaitė ir Rokas Bytautas
SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas.
NUTARTA: Darbotvarkė patvirtinta, prieštaraujančių nėra.
SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
NUTARTA: Į balsų skaičiavimo komisijos narius pasisiūlė bei bendru sutarimu patvirtinta
balsų skaičiavimo komisija Augustas Šadurskas VVf-19, Justas Fedoravičius AMf-19/2,
Paulius Leščiauskas AMf-19/2.
SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas yra Justas Fedoravičius.
NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtintas balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

SVARSTYTA: VGTU SA MF pirmininko veiklos ataskaitos tvirtinimas. Ataskaitą (2018m.
spalis – 2019 m. balandis) pristato SA MF pirmininkė Žaneta Kravcova.
NUTARTA:
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KVORUMO PASIKEITIMAS:
Seniūnų yra 34. Kvorumas patvirtintas, konferencija teisėta.
SVARSTYTA: VGTU SA MF pirmininko veiklos ataskaitos tvirtinimas. Ataskaitą (2019m.
spalis – 2020 m. spalis) pristato SA MF pirmininkė Žaneta Kravcova.
KLAUSIMŲ SESIJA:
1. Gintautas Petkus MRf-18: Minėjai 3 problematiškus dėstytojus ar gali juos
įvardinti?
Dėl duomenų saugos negalime to atskleisti.
2. Emilija Sviklytė SPIf-17: Ar gali paaiškinti naują įsigaliojusią stipendijų tvarką,
nes stipendijos už liepos ir rugpjūčio mėnesius buvo išmokėtos pagal seną
tvarką?
Dominykas Tvaska BIf-15/1: Ši tvarka turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1 d. ???
3. Radvilė Kaminskytė PIVfm-19: Ką galite padaryti geriau, kad gautumėte geresnį
ryšį iš magistrantų?
Vienu metu buvo išsiųstos

kelios apklausos, kas galėjo turėti įtakos studentų

susidomėjimui. Reikėtų daugiau komunikuoti su magistrantais

esančiais studentų

atstovybėje.
4. Domantas Pūkas AESf-17: Kas geriausia ką esi pati padariusi ir kokį pati dar
norėtum padaryti darbą? Koks didžiausias tavo tikslas kurį norėtum pasiekti/
įvykdyti?
Šnekamės su dekanatu dėl dėstytojų, apklausiame žmonės, kuriems dėsto, kalbamės su
jais pačiais. Yra matomas pagėrėjimas.
5. Orinta Vanagaite BMf-17/1. Kaip sekasi bendrauti su SPK studentais?
Sandra Maščinskaitė BMf-18: Ne iš visų gavome grįžtamąjį ryšį, pakankamai sunki
situacija.
6. Tautvydas Juknevičius PTf-17. Anglų k. Dėl anglų kalbos namų darbų ar ten
buvo kaltas tas dėstytojas?
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Pagrinde viskas buvo dėl namų darbo, apie kurį nebuvo kalbėta per pirmąją paskaitą.
Iškėlėme klausimą, ko pasėkoje už tą darbą buvo galima prisidėti papildomų balų. Pats
modulis nėra tvarkingas ir reikėtų jį keisti.
7. Radvilė Kaminskytė PIVfm-19: Kiek SPK narių yra magistrantai?
Sandra

Maščinskaitė

BMf-18:

nei

vienas,

pirmiausia

buvo

planuojama

susikoncentruoti į bakalauro studentus.
8. Ugnius Survila Mfmu-20: Ar tiesa, kad į mechanikos fakultetą stojo mažiau
žmonių nei į aviacijos inžineriją? Kas už tai atsakingas? Į mechanikos fakultetą
įstojo 52 pirmakursiai, į aviacijos inžineriją, žinoma, įstojo daugiau. Gal būt tokia
situacija yra dėl geresnės reklamos, kas labiau įtraukia naujus žmones.
Papildymas: Gal reikėtų tada kažką keisti?
Kol mūsų komunikacijos vadybininkai taip dirbs, tokia situacija ir liks.
Papildymas: Kas yra atsakingas?
Komunikacijos vadybininkas, bet jis turėtų pasikeisti.
9. Radvilė Kaminskytė PIVfm-19: Galbūt mechanikos studentų atstovybė galėtų
pateikti pasiūlymų dėl geresnės reklamos?
SA stengiasi, siūlo padėti, karantino metu buvo teiktą daug siūlymų, bet į juos nebuvo
atsižvelgta.
10. Domantas Pūkas AESf-17: Ką reikėtų pakeisti dekanate, kad ši situacija
pasikeistų?
Atėjus naujam komunikacijos vadybininkui manau situacija pasikeistų.
11. Radvilė Kaminskytė PIVfm-19: Kiek pas jūs SA yra magistrų?
Šiuo metu yra 3.
12. Lukas Bučys ECfu-19. Kodėl jūs dėl dėstytojų kalbėjot su studijų prorektoriumi
R. Kliuku, o ne su savo dekanatu?
Buvo nemažai šnekėta, bet dekanatas nerodė jokios iniciatyvos, dėl to kreipėmės į
studijų prorektorių.
13. Vaidas Šimkūnaitis TIf-16/1. Ataskaitoje minėjai stalų projektą, kas tai?
Paulius Liutika: galite pasižiūrėti kaip stalai atrodo koridoriuje. Kadangi mes esame
mechanikai, norėjome savo rankomis ką nors padaryti. Iš fakulteto gavome
finansavimą, štai ir padarėme.
Papildymas: ar daug studentų prisidėjo? Koks buvo jų aktyvumas?
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Paulius Liutika: tai nebuvo viešai skelbiama, norėjom iš pradžių pasibandyti patys ar
tai įmanoma, dabar tas projektas yra realus.
14. Vaidas Šimkūnaitis TIf-16/1. Kaip pasisekė integracinė savaitė?
Pasisekė gerai, turėjom nemažai laiko tam pasiruošti. Supažindinome pirmakursius su
SA veikla, vyko komandos formavimas, į atstovybę atėjo daug naujų žmonių, smagiai
praleidome laiką.

NUTARTA:
UŽ – 33
PRIEŠ – 0
SUSILAIKO – 1
SVARSTYTA: VGTU SA MF finansinės ataskaitos tvirtinimas. Ataskaitą (2018 m. spalis–
2019 m. balandis) pristato SA MF pirmininkas Paulius Liutika.

KLAUSIMŲ SESIJA:

1. Domantas Pūkas AESf-17: Kas yra RSV?
Ryšiai su visuomene.
2. Ugnius Survila Mfmu-20: Kaip uždirbate iš reklamos?
Ignas Mažonavičius BMf-18: Susisiekiame su įmonėmis, reklamuojame fakultete jų
darbo pasiūlymus.
3. Tautvydas Juknevičius PTf-17. Kodėl tiek mažai pinigų išleidžiat? Buvo daug
nusiskundimų praeitais metais.
Buvo karantinas, dėl kurio neturėjom pavasario mokymų. Taip pat dar neturėjom
rudens mokymų, kur būtų galima juos išleisti.
NUTARTA:
UŽ – 34
PRIEŠ – 0
SUSILAIKO – 0
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Ataskaitinės konferencijos uždarymas.
Rinkiminė konferencija

KLAUSIMŲ SESIJA:

1.

Emilija Sviklytė SPIf-19. Kodėl tavo manymu neatsirado daugiau kandidatų
šiais metais?
Praeitais metais į atstovybę atėjo nedaug žmonių. Taip pat dėl karantino jie
sunkiai įsiliejo į veiklas. Manau, kad viskas bus gerai ir kitais metais atsiras jų.
Vaidas Šimkūnaitis: Kuomet yra vienas kandidatas, tai parodo komandos
stiprumą ir pasitikėjimą tuo žmogumi.

2.

Radvilė Kaminskytė PIVfm-19: Ką darytum, jei atsirastų kitas pirmininkas?
Žaneta Kravcova: jei atsirastų, žinoma, kad leisčiau užimti šias pareigas.
Norėčiau, kad tas žmogus tobulėtų. Tiek aš manau, tiek kiti, kad pagal situaciją,
šiuo metu geriausia pareigas užimti man, nes to pati noriu ir ruošiuosi gerai
atstovauti.

3.

Gerda Gaižauskaitė PIVfm-20: Komanda jau turi, tikslai išlikę tokie patys. Ką
dar ketini nuveikti studentų labui?
Sunku šiuo metu prognozuoti. Dar nerašėme veiklos plano, reikėtų apsitarimo
su komanda. Iš didesnių renginių planuojame mechanikų dienas. Kuo daugiu
leis situacija, tuo daugiau ir darysime.

4.

Radvilė Kaminskytė PIVfm-19: Seniūnų laiškai
Žaneta Kravcova: Šitas dalykas jau buvo pernai. Galbūt reikėtų viešinti, kas
buvo padaryta per mėnesį.
Papildymas: kaip tai turėtų atrodyt?
Apklausos, jų rezultatai, galima būtų pasidaryti susitikimus su seniūnais, kad tik jie
žinotų tuos dalykus.

5.

Domantas Pūkas AESf-17: Kas yra geriausia ką esi padariusi? Ir ką dar
norėtum padaryti, jei gerai sutartum su dekanatu ir turėtum jo pritarimą?
Mechanikos fakulteto pakoregavimas. Jau du dėstytojai nebedėsto. Akademinis
procesas pajudėjo. Mano tikslas padaryti mechanikos fakultetą geresniu.
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Ateinantiems naujiems žmonėms jau bus geriau, dėl to ką aš praeitą kadenciją
padariau.
Papildymas: Kas dėstys vietoj Mačiulio?
Šiuo metu techninę braižybą dėsto Dalia Vilkevič.
6.

Tautvydas Juknevičius PTf-17: Online renginiai
Veiklos plano dar nėra, visas inciatyvas stengsimės įgyvendinti gyvai, o jei
nepavyks modifikuosim, kad atrodytų patraukliai ZOOM platformoje.

7.

Radvile Kaminskytė PIVfm-19: Ką darytum kitaip šią kadenciją, kokios buvo
tavo klaidos?
Klaida – per ilgas bandymas įsilieti į pareigas, dėl ko per lapkritį galėjome
padaryti daug daugiau. Šią kadencija tokios klaidos nedarysiu, o daugiau neturiu
didelių pastabų sau, manau, kad gerai susitvarkiau.

8.

Orinta Vanagaitė BMf-17/1: Kaip užtikrinsit sklandų perėjimą kitai
kadencijai?
Dabar labiau integruojam pirmakursius į veiklas, duodam jiems kuo daugiau
darbų tam, kad daugiau pamatytų kaip viskas veikia. Taip atsiras daugiau
žmonių matančių save tam tikrose pozicijose, tuo pačiu ir atsiras aktyvių
žmonių.

9.

Ugnius Survila Mfmu-20: Kokia didžiausia fakulteto problema?
Dėstymas, manau nėra toks, koks turėtų būti. Pradėjome labiau gilintis i
akademinę sritį. Kuo daugiau gilinsimės, tuo daugiau padėsim dėstytojams
pasitemti, gilinti žinias, dėstymo kokybę.
Papildymas: studentų mažėja, sunku išlaikyti dėstymo kokybę, o visi fakulteto
pinigai eina iš studentų kiekio.
Ne mūsų atsakomybė yra pritraukti žmones. Yra tam tikri atsakingi žmonės:
prodekanas, komunikacijos vadybininkas.

10.

Radvile Kaminskytė PIVfm-19: Kokie bus 5 tavo pirmi darbai?
Mokymai, veiklos planas, vidinis akreditavimas, įtraukti pirmakursius į
komitetus, ryšys su komanda.

11.

Daniele Senkevich MSfmu-19. Ar gaunat nusiskundimų dėl dėstytojų žinių
stokos?
Tai yra opi problema, kiek žinau. Pernai buvo organizuojami anglų kalbos
mokymai, bet ne visi dėstytojai galėjo dalyvauti. Katedrų vedėjai siūlė savo
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dėstytojus, kuriems labiausiai reikėjo pagalbos, jie buvo išsiųsti i savaites
mokymus. Mechanikos fakultetas pasiekė gerus rezultatus.
Papildymas. Radvile Kaminskytė: pagal ką katedra nusprendė kokius
dėstytojus turi siųsti?
Pasiūlė katedras tuos, kuriems blogai sekėsi.
12.

Radvilė Kaminskytė PIVfm-19: Kaip SA prisideda prie saugios aplinkos
kūrimo?
Vadovaujamės visomis taisyklėmis, kaip SA rodom gerą pavyzdį.

13.

Radvilė Kaminskytė PIVfm-19: Kaip sekas bendrauti su ESN seniūnais? Ar
pavyksta užmegzti kontaktus?
Iškelkite, ESN seniūnai, mandatus. Matome, kad jų čia daug. Reiškia
komunikacija vyksta.

14.

Gerda Gaižauskaitė PIVfm-19: Dėl SPK. Ar apklausas darot kartu su
administracija, ar jie daro savo ir visą informaciją pasilieka sau ar ji
nueina iki atstovybės?
Dabar tik prasidėjo darbas su SPK. Nebuvau gavusi apklausų.
Papildymas. Radvilė Kaminskytė PIVfm-19: mano grupėje yra SPK studentas,
tai buvo jo iniciatyva ir tai nesusiję su SPK. Ką galėtumėt padaryti šiuo atveju?
Ar tai daroma jums už nugarų?
SA neturi prieigos prie apklausų, turime eiti per aplinkui, kad gauti kažkokius
rezultatus.
Papildymas. Orinta Vanagaitė BMf-17/1: ar ne manai, kad tiesiausias kelias yra
kalbėti su SPK?
Jie ne visada gali atsakyt, nes neturi detalesnės informacijos nei mes. Galim per
aplinkui tai pasiekt, bet reik daug pastangų.
Papildymas. Orinta Vanagaitė BMf-17/1. Nemanot, kad reikėtų juos
apmokyt?
Buvo SPK mokymai, tai jau buvo pradžia. Karantinas sujaukė nemažai planų,
reikėtų iš naujo atgaivinti ryšius.

15.

Viktoras Markovas MEfu-20: Kas atstovauja anglakalbius studentus?
Vaidas Šimkūnaitis TIF-16: pagal viską turėtų atstovauti užsienio studentus
ESN. Nors paskaitos vyksta kartu, tačiau jūsų grupės skirtingos, SA jų
neatstovauja.
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Papildymas. Radvilė Kaminskytė PIVfm-19: Juos atstovauja užsienio ryšių direkcija.
16.

Tautvydas Juknevičius PTf-17: Ar yra planai pritraukti naujų žmonių į
fakultetą? Ar jūs kaip SA kažką darysit?
Mes padedam, jei reikalinga pagalba, rodom iniciatyvą, teikiam siūlymus dėl
reklamos. Buvo pavasarį atvirų durų dienos, per kurias pasakojom apie studijas.
Mes neatsisakome padėti, bet tai nėra mūsų pagrindinis tikslas.

17.

Tautvydas Juknevičius PTf-17. O jūs patys neturit iniciatyvų?
Organizavom mechanikų dienas, kvietėm ne tik studentus, bet ir mokinius.
Papildymas. Tutis: žmonių skaičius krenta, gali būt kad nebus įstojančių.
Kol yra bent vienas studentas - verta stengtis.

18.

Radvilė Kaminskytė PIVfm-19: Ką ketinate daryti su alumnais? Ar turi
planą?
Šis reikalas apleistas, tai labiau klausimas ŽIK koordinatoriams. Su tais, kurie
buvo SA, palaikome ryšį.

NUTARTA:
UŽ – 29
SUSILAIKO – 3
PRIEŠ - 1

KVORUMO PASIKETIMAS:
Seniūnų yra 32.

KLAUSIMŲ SESIJA:

1. Domantas Pūkas AESf-17: Esu SPK studentas ir buvau viename
susirinkime. Mes pildome anketas sesijos gale, kodėl jos nėra
viešinamos vardais ir pavardėmis? Ar yra klausimas viešinti?
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Mums konkrečiai yra pasakyta, kad ne. Jei rimtai pasižiūrėti pagal studijų
dalykus, nesunku yra atskirti.
2. Paulius Liutika PVf-17: Prieš 2 metus tavęs esu klausęs. Esi 4 kurse ir
eini į prezidentus? Kodėl?
Lygiai prieš dvejus metus, buvo tas pats. Buvau 4 kurse ir ėjau į prezidentus.
Papildymas. Paulius Liutika Pvf-17: Ką dar padarysi?
Ateinančius metus bus daug sudėtingų procesų, norisi juos užtikrinti. Būtų
neatsakinga paleisti žmogų su mažiau kompetencijų.
3. Radvilė Kaminskytė PIVfm-19: Ar bendrauji su ESN?
Naujai išrinkta prezidentė susiekė, pasiūlė dalyvauti mugėje. Ties tuo ir
pasibaigė viskas.
Papildymas. Radvilė Kaminskytė PIVfm-19: o gal tada iš jūsų pusės
reikėtų kažką daryti?
Kas pusę metų keičiasi prezidentas ir kiekvienas sako iš jų sako
bendradarbiaujam. Mes iš savo pusės nesakom ne.
4. Gerda Gaižauskaitė PIVfm-20: Buvo pasipiktinimas, dėl studentų
mažėjimo. Dabar keisis taryba ar tu kaip prezidentas į tai reaguoji, ir
ar kelsi tokį klausimą naujai tarybai?
Studentų mažėja visur, ne tik mūsų universitete, pas mus mažėja palyginus
negausiai. Problema yra opesnė mechanikos fakultetui. Pagrindinis
klausimas yra pinigai. Šiuo metu visos partijos, kurios kandidatuoja, šneka
apie finansavimo pokytį, tai tokiu atveju nebus problema studentų
mažėjimas. Nežinau kaip dėl mechanikos fakulteto ar viskas tik dėl prastos
reklamos.
Papildymas. Gerda Gaižauskaitė PIVfm-20: ar šitoj vietoj studentai
turės balsą?
Turės. Dabar yra statomas naujas mechanikos, transporto ir elektronikos
fakultetas.

SVARSTYTA: Delegatai.
NUTARTA: Mantas Stankus BMf-19, Karolis Bružas MF-18 , Orinta
Vanagaitė BMf-17/1, Tautvydas Juknevičius PTf-17, Gerda Gaižauskaitė
PIVfm-20 , Žaneta Kravcova PTf-18.
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