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POSĖDŽIO PIRMININKAS:
Žaneta Kravcova
POSĖDŽIO SEKRETORIUS:
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Darbotvarkė:
1. Dekanatas
2. Valdyba
3. „Labas aš mechanikas“
4. MD veikla
5. RSV veikla

Svarstyta: Dekanatas
Nutarta:
•
•
•
•

SPIC atsakingi už mokyklas ir užsiėmimus,VKD – atsakingi už social media.
Pradėtas statyti mechanikos mokymo korpusas. Pradėtas laboratorijų korpusas (???)
Pavasario semestras – iki balandžio 5 nuotolinis, po to mišrus. Niekas nėra dar garantuota
Pastebėtas žmonių susvetimėjimas. Bandoma ieškoti sprendimu į šia problema su renginiais ir
pan.
a) Ar daroma ‘colaba‘ su AGAI dėl renginių? Nenuspręsta.
• Mažesnis sergamumas universitete.
• Dmitrijus ir Saulius pristatyti universitetą.
• Dekanas gali kartais stebėti paskaitas (pagrinde vedėjai testebi paskaitas)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baigėsi studijų koregavimo etapai (pagrinde dėl biomechanikos).
Tvarkomi internetiniai tinklapiai.
Atėjo akreditacijos rezultatai – buvo negerus rezultatai.
Nėra apklausų kai žmonės baigia universitetą.
Dėstytojai laidžia nusirašyti.
Studentai nesinaudoja universiteto paskirto el. pašto.
„Eikit kitur“ naujas šūkis.
Planuojama pertvarkyt pirmakursių dalykus, kad butų daugiau specializacijos.
Tik gamybos inžinerijos kryptis buvo gerai įvertinta.
Kai baigsis karantinas, universitetas gaus daug pinigų dėl darbuotojų komandiruočių.
Siūlomas bendradarbiavimas su kolegija iš Indijos.
Biomechanikai turės galimybė „išmėginti“ nauja dėstytoja iš Šveicarijos.
Prancūzas atvyko 4 mėnesiams padėti mechatronikams.
Zoom 110 licencijų visam universitetui (mes gausime 5-6).

Svarstyta: Valdyba

Nutarta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kovo 6 diena Žaneta vyks į LSS konferenciją.
Vakar paskelbę naują valdybos RSV koordinatorių Augustiną Kazoką.
LSS patvirtino naujas studijų kainas.
LSS gera finansinė situacija.
Laboratoriniai bus perkelti potencialiai į Rugpjūčio ir Rugsėjo mėnesius.
Sportininkai streikuoja, nes negauna stipendijų už pasiekimus (visiems nesvarbu).
Iki Balandžio 5 d. bus renkama nauja tarybą.
Akreditavimas. Šiais metais bus kova-balandi.
Koordinatoriai dar nėra pasirašė sutarčių.
Bendrabučiuose pasikėtė administracija.
Pavasario konferencijos vyks nuotoliniu būdu.
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Svarstyta: „Labas aš mechanikas“
Nutarta:
•
•
•
•
•
•
•

Padarytas žaidimų sąrašas.
Pradėtas veiklų sąrašas (mini protmušis, NASA laiškai ir pan.).
Viskas truks apie 4 valandas.
Bus planuojamas susitikimas po renginio.
Bus testuojami žaidimai (prašoma prisijungti prie testavimo).
Iš rinkodaros dar nieko nesukalbėjo dėl prizų (bet tai nėra problema (?)).
Šeštadieni (13 d) bus skelbiamas renginys.

Svarstyta: MD veikla
Nutarta:
•
•
•

Ieva Švagždytė pasiūlė daryti tik virtualiai.
Algimantas Rotmanas sutiktu prisijunkt pakonsultuoti.
Andrius Dzedzickis siūlo organizuot veiklas varžybų principu ir vertinti keliai kriterijais.

Svarstyta: RSV veikla
Nutarta:
•
•

Traileri nori įkelti online.
Pradėti kurti maketus.

Extras:
•
•
•

Pradėtos kalbos su Lietpak‘as dėl paskaitų.
Žaneta dar neatidavė Vaidotui knygos.
Gintarė nori pasiskolinti baisią knygą iš Žanetos.
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