VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS
MECHANIKOS FAKULTETE SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2021 m. Sausio 25d., 18:30 val.

POSĖDŽIO PIRMININKAS:
Žaneta Kravcova
POSĖDŽIO SEKRETORIUS:
Sandra Maščinskaitė
Darbotvarkė:
1. KLP
2. „MECHANIKŲ DIENOS 2021“
3. Susitikimai su kitomis SA
4. „LABAS, AŠ MECHANIKAS“

Svarstyta: KlP – Kompetetingos lyderystės programa
Nutarta:
•

Tai esamų atstovybės koordinatorių, pirmininko ar vicepirmininko žinių perdavimas būsimiems,
todėl visi, kurie svarsto užimti šias pareigas kitais metais ar nori sužinoti daugiau apie
koordinatorių pareigas gali parašyti Mantui ar bet kuriam kitam koordinatoriui.

Svarstyta: “MECHANIKŲ DIENOS 2021“

Nutarta:
_____________________________________________________________________________________
Posėdžio pirmininkas:
Posėdžio sekretorius:

Žaneta Kravcova
Sandra Maščinskaitė

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Idėjos:
• Lektorius, pravedęs paskaitą, užduoda problematinę teorinę užduotį, kurią žiūrovai
suskirstyti į ZOOM room‘us ( pvz: po 4 žmones ) sprendžia ir po to pristato rezultatus;
• Maždaug prieš mėnesį paskelbti užduotis, kurios būtų įgyvendinamos nuotoliniu būdu
konsultuojantis su dėstytoju, pvz: parengti kažkokį modelį per SOLIDWORKS. Priklausomai
nuo studentų noro ir galimybių galėtų pagaminti ir realų modelį;
• Paskelbti kaip ir konkursą laisvai idėjai: sukonstruoti tai, ką gali namų sąlygomis;
Planuojama: sujungti dvi idėjas į vieną, leisti laisvai pasirinkti ką gali sukonstruoti namuose, ir
duoti sąrašą idėjų pasirinkti;
Edgar parašys dėstytojams dėl idėjų pasiūlymų;
Renginio skelbimai bus rašomi ir Lietuvių, ir Anglų kalba;
Viena paskaita Lietuvių kalba, kita paskaita Anglų kalba;
Paskaitų temas paliekam tas pačias iš neįvykusių „Mechanikų Dienų 2020“;
Planuojama renginio data: kovo 31d. nuo 16val;
Žaneta prodekanės paprašys moksleivių el. paštų, kad būtų galima išsiųsti pakvietimus į renginį.
Prieš renginį bus paleidžiamas virtualus konkursas (tikriausiai INSTAGRAM platformoje), kurio
metu dalyviai galės laimėti prizą. Konkurso idėja: bingo.

Svarstyta: Susitikimai su kitomis SA
Nutarta:
•

Mantas su Karoliu paplanuos susirinkimą su kitomis atstovybėmis nuotoliniu būdu.

Svarstyta: „LABAS, AŠ MECHANIKAS“
Nutarta:
•

Organizuoja pirmakursiai. Liutauras pasižiūrės kas ten kaip su žaidimais.

•

Mantas prižiūri.

_____________________________________________________________________________________
Posėdžio pirmininkas:
Posėdžio sekretorius:

Žaneta Kravcova
Sandra Maščinskaitė

