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Svarstyta: Dekanato posėdis
Nutarta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VGTU atidaro laboratorijas mokslui;
Svarstoma nuo rugsėjo daryti mišrų mokslą t.y. teorinės paskaitos vyks per ZOOM, o
laboratoriniai - universitete;
Universiteto patalpos jau atidaromas dienomis, norint patekti į patalpas reikia susitarti su
dekanu;
Kiekvienam universitete dirbančiam žmogui duodama viena apsauginė kaukė per dieną;
Jau dirba TKIC ir VGTU biblioteka;
Gali būti, kad ir būsimi pirmakursiai pradės mokytis nuo rugsėjo 1;
Tokiu atveju, jie turės integracinę savaitę, tačiau nevyks fuksų stovyklos;
Dekanatas nusprendė investuoti daugiau pinigų į reklamą INSTAGRAM platformoje;
VGTU svarsto visą kitą semestrą užsieniečiams studijas vykdyti nuotoliniu būdu;
Dauguma studentų užbalsavo už diplomų įteikimo šventę AULA MAGNA salėje;
Nuo rugpjūčio 1 iki 18 vyks bendrasis priėmimas;
Magistram kitą semestrą ( ir gali būti kad visada) teorinės paskaitos vyks per ZOOM, o
laboratoriniai - gyvai.
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Svarstyta: Valdyba
Nutarta:
•

Fuksų stovyklos variantai:
➢ MF, VVF, EF, KIF;
➢ MF, VVF, EF, SF;

Antras variantas tikėtesnis.
Svarstyta: Esminės mechanikos fakulteto dėstytojų problemos
Nutarta:
•
•

•

•

Braižyba – dėstytojas neišmokina dirbti su SOLIDWORKS programa;
Anglą kalba – dėstytoja dažnai nesilaiko VGTU nuostatų;
➢ Žaneta pasiūlys per valdybą visų fakultetų atstovybėms susivienyti ir eiti į kūrybinių
industrijų katedrą.
CAD/CAM/CAE – biomechanikams šis modulis yra tik 6 semestre ir tai yra per vėlu, o patys
modulio dėstytojai dėsto nenaudingus dalykus ir pagrindinius - studentams tenka susirasti ir
išmokti savarankiškai.
Mechanikos fakultetas gauna prasčiausius dėstytojus.
➢ Žaneta per dekanato posėdį pasiūlys dėstytojams eiti į SOLIDWORKS kursus.
➢ Taip pat Žaneta dekanato posėdžio metu užsimins apie dekanato neištesėtų pažadų
viešinimą internetinėje erdvėje.
➢ Bandysime pasidaryti apklausą pramonės įmonėms apie tai, kokių SOLIDWORKSŲ įgūdžių
jiems reikia.
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