VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS
MECHANIKOS FAKULTETE VISUOTINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2019 m. Lapkričio 12d. 18:00 val.

POSĖDŽIO PIRMININKAS:
Žaneta Kravcova
POSĖDŽIO SEKRETORIUS:
Vaidotas Seliukas

Darbotvarkė:
1. Dekanato informacija
2. Gabiausi studentai
3. Valdybos susirinkimo informacija
4. Kalėdinis SA MF sveikinimas
5. Siūlymai VGTU SA CB veiklos planui
6. Night to unite
7. Kiti klausimai

Posėdžio pirmininkas:

Žaneta Kravcova

Posėdžio sekretorius:

Vaidotas Seliukas

Svarstyta: Dekanato informacija
Nutarta:
➢ Šalia 204 aud., bus įrengta darbo erdvė. Projektas turėtų būt pateiktas iki lapkričio 29
dienos. Šios idėjos katalizatorius – nuolatinis skundas dėl el., rozečių trūkumo.
➢ Ketvirtadienį (Lapkričio 14d.) 15h aktu salėje vyks susitikimas su konsulu iš Indijos.
Diskusija anglų kalba. Būtų draugiška jei ateitume pasiklausyti.
➢ MF dekanatas ieško naujo vadybininko. Reikalavimai - suprasti RsV darbo specifiką, lengvai
komunikuoti su dėstytojais ir studentais. 0.5 etato apmokama darbo vieta.
➢ Pastatyti 2 nauji aparatai – vienas užkandžių, antras kavos. Maisto aparatas kitoks nei buvo
tartasi, kadangi kita įmonė laimėjo pirkimo konkursą.
➢ Liepos 27 d., Mechanikos fakultete vyks pasaulinis inžinerinės tematikos renginys – „QRS
2020“. Atvažiuos užsienio lektorių kurie ves paskaitas anglų kalba. Reikės savanorių
registracijai ir pan.

Svarstyta: Gabiausi studentai
Nutarta:
➢ Data - Gruodžio 5 diena, ilgoji pertrauka.
➢ Vieta –MF dekanatas.
➢ Apdovanojami - 11 žmonių.
➢ Progresas: dovanų ieškoma, RsV galvoja apie kvietimus (visad būdavo kviečiami el.paštu.
Jei neatsiliepia, skambinama).
➢ Reikės fotografo.

Posėdžio pirmininkas:

Žaneta Kravcova

Posėdžio sekretorius:

Vaidotas Seliukas

Svarstyta: Valdybos susirinkimo informacija
Nutarta:
➢ Greitai prasidės naujų koordinatorių akreditavimas. Privaloma surinkti 80%. Visuotinis
narių akreditavimas vyks pavasarį.
➢ Bibliotekoje nuolat trūksta knygų, o el. knygų skaitomumas 20% didesnis nei popierinių.
Visgi yra BUS (biblioteka universitetas studentas ?) sistema, kurioje galima parašyti, siūlyti
kokių knygų trūksta bibliotekai. Išsiaiškinus, kaip ji veikia, būtų naudinga, pasinaudojus
socialiniais tinklais, tokią informaciją paviešinti visiem studentam.
➢ Į vicė pirmininko pareigas buvo įtrauktas dėstytojų – kuratorių monotoringas. Bendraujant
tiek su jais pačiais, tiek su pirmakursiais bus stebima jų darbo kokybė.
➢ Kadangi fundamentaliųjų mokslų fakultete vykdyta integracijos savaitė nusisėkė, ji bus
pradėta vykdyti viso universiteto mastu. Nors drastiškų pakitimų neketinama atlikti, bet
gavus planelį su šios savaitės sandara, bus galima teikti pasiūlymus pokyčiams.
➢ VVF SA paprašė rinkodaros mokymų, tad bus organizuojami bendri. Dalyvaujam ir
pasimokom.
➢ Iškeltas pasiūlymas, universiteto mastu vykdyti „geriausio dėstytojo apdovanojimus“.
Klausimas – galbūt prieš tai galima pasidaryti dar ir fakultetinio masto dėstytojų
apdovanojimus?
Skirti kelias nominacijas, kad nebūtų vieno dėstytojo šventė, o balsavimas vyktų
elektroninės apklausos būdu, kurioje savo balsą už tinkamiausią dėstytoją atiduotų visi
mechanikos fakulteto studentai. Sveikinimo praskaidrinimui, galėtume sudainuoti
sveikinimo dainelę, Emilijus turi grojančių pažįstamų, kurie galbūt galėtų padėt. Taip pat,
naudingas apdovanojimų užpildymas būtų protmušio arba/ir diskusijos su dėstytojais
surengimas.

Posėdžio pirmininkas:

Žaneta Kravcova

Posėdžio sekretorius:

Vaidotas Seliukas

Svarstyta: Kalėdinis SA MF sveikinimas
Nutarta:
➢ Siūlyta nufilmuot vaizdo įrašą su pasveikinimais prie įvairių miestų eglučių.
➢ Pasiūlymas daryti bendrą sveikinimą, kartu su visais fakultetais. Šį Rytis ir Karolis turėtų
pasiūlyti ŽIK susirinkime.
➢ Žinoma – galvojame ir siūlome daugiau idėjų.

Svarstyta: Siūlymai VGTU SA CB veiklos planui
Nutarta: CB (centrinis biuras) parengė metinį veiklos planą ir laukia pasiūlymų iš fakultetinių
atstovybių, ką dar įtraukti, galėtų būti naudinga.
➢ Idėjos šiam planui turi atitikti VGTU SA tikslus.
➢ Mūsų siūlymai: „Šokių virusas“, daugiau projektų į užsienio parodas, bendradarbiavimas su
užsienio universitetais, bendradarbiavimas su KTU indi fakultetu, aktyvesnis rėmėjų
pritraukimas, atestacinio studentų dokumento redakcija (kuriame sakoma, kad studentai
neturi įtakos dėstytojų priėmimui į darbą)

Svarstyta: Night to unite (N2U)
Nutarta:
N2U yra didžiausias fundamentaliųjų mokslų fakulteto inicijuotas bei fakultetus
apjungiantis renginys, kurio metu, universitetas Saulėtekyje lieka atviras visą naktį. Nakties
metu, visas universitetas užpildomas organizatorių ir savanorių sugalvotomis veiklomis
(žaidimai, turnyrai, galvosukių kambariai ir t.t.). Žinoma, reikia pagalbos organizavimui. Ne
tik savanorių, bet ir pagrindinių organizatorių. Norint prisijungti, uženka parašyti Romantui
Trumpai arba Ryčiui Mečioniui, kuris jus nukreips tinkama linkme.
Posėdžio pirmininkas:

Žaneta Kravcova

Posėdžio sekretorius:

Vaidotas Seliukas

Svarsyta: Kiti klausimai
Nutarta:
➢ Pasiūlyta atnaujinti mūsų SA kabineto baldus. VGTU turi sandelį, kuriame deda nurašytus
baldus, tai būtų įdomu nuvažiuoti ir patikrinti, galbūt rastume kas patiktų.
➢ Reiktų surengti pasisedėjimą su administracija, debatus su jais.
➢ Mechanikų dienos – Daryti ne tik mūsų fakulteto, bet viso universiteto mastu. Žinoma,
greičiausiai ne šiais, gal net ne kitais metais, bet pažingsniui judėt link to. Visgi trūksta tokio
masto renginių.
➢ Fakultetiniai stalai – progresas vykdomas.
➢ Kalėdinės eglutės tradicija – kasmet atstovybėjė magiškai atsiranda gyva eglutė. Dažniausiai
pirmakursiai tą padaro, bet nieks nežino nei kas, nei kaip, nei kada. Mes ją pasipuošiam ir
su šventiniu sakų kvapu pasitinkam Kalėdinį laikotarpį.
➢ Mainymasis dovanėlėmis – Turime tradicija jau tapusią sistemą, kuri vadinasi „angeliukai“.
Dvi savaitės iki Kalėdinės vakaronės išsitraukiam vardus ir kiekvieną savaitę turime tą
žmogų slapta maloniai nustebinti. Ar tai būtų miela dovanėlė po eglute, ar prie lentos
priklijuotas kebabas, o gal net laboratorinių ataskaitos, svarbu, jog tavo globojamas asmuo
nesusiprastų, kas jam dovanoja tokius siurprizus.
Kalėdinė SA MF vakaronė – Gruodžio 20 d. Jos metu apsikeisime pagrindinėmis dovanomis
ir sužinosime, kas pastarasias dvi savaites buvo tavo angeliukas.
Organizavimo savanoriai – Gerda, Vaidutė, Emilijus, Simas, Rytis, Karolis, Vaidelis.

➢ Motyvacinė sistema – norint kokybiškai dirbti ir padaryti didelius bei svarbius dalykus,
reikia mokėti kartu su komanda atsipalaiduoti. Idealiausiu atveju, ta veikla turėtų būti
reguliari.
Mūsų pasiūlymai:

Posėdžio pirmininkas:

Žaneta Kravcova

Posėdžio sekretorius:

Vaidotas Seliukas

•

Filmų vakarai (pvz Harry Poter filmų peržiūra iki Kalėdų);

•

Kartingų lenktynės;

•

Dažasvydis, Airsoft, lazertag;

•

Sky park;

•

Eskursijos po Molėtus (planetariumas!);

•

Eskursijos po bendrus miestus;

•

Valgymas kartu po susirinkimų ar pan.;

➢ Reikia susitikti su CB ir VGTU SA prezidentu. Nutarta data – savarankiškų studijų savaitės
pradžia.

➢ „Grand Christmas“ – Kasmetinis VGTU atstovybės renginys, kurio metu renkamės kartu
pasitikti šventinį laikotarpį. Data - Gruodžio 12d. Vieta – „Narauti“. Dalyvaujam visi.
➢ KIF nori susitikti ir net siūlo pavasario mokymus daryti kartu.
Bet apskritai, reikia susitikti su visomis atstovybėmis, susipažinti. Tereikia susigalvot butaforinių
progų ir pirmyn!

Posėdžio pirmininkas:

Žaneta Kravcova

Posėdžio sekretorius:

Vaidotas Seliukas

