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POSĖDŽIO PIRMININKAS:
Žaneta Kravcova
POSĖDŽIO SEKRETORIUS:
Lina Petrauskaitė
Darbotvarkė:
1. „Labas, aš Mechanikas“
2. Dekanatas
3. ‘Collab‘ su AGAI ir EF
4. Mechanikų dienos

Svarstyta: „Labas, Aš Mechanikas“
Nutarta:
•
•
•
•
•

Dalyvavusiems žmonėms patiko;
Gera renginio eiga, keitėsi veiklos bei gerai suorganizuoti žaidimai;
Nepavyko rasti rėmėjų;
Susirinko mažai žmonių, todėl reikėjo daugiau padirbėti prie renginio viešinimo (tiksliau aprašyti
veiklas, ankščiau ir dažniau postinti);
Reikėjo daugiau klausinėti, tartis, pasirinkti veiklas, kurios būtų įdomios didesnei daliai žmonių.
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Svarstyta: Dekanatas
Nutarta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psichologės nuomone pirmakursiai nespėjo susibendrauti, praranda motyvaciją mokytis, todėl
meta studijas;
Kuratoriams liepta daugiau bendrauti su studentais, todėl kas dvi savaites turėtų vykti
susitikimai;
Iš visų projektų gautos lėšos bus skirtos naujo korpuso statyboms. Liko parduoti keli AGAI
pastatai ir Mechanikos fakultetas Basanavičiaus gatvėje;
Dekanate kyla didelė panika, nes vis mažiau studentų pavyksta pritraukti;
Žemynos gimnazijoje vykusiame pristatyme puikiai pristatė biomechaniką ir gamybos inžineriją,
o mechanikos inžinerijos ir mechatronikos ir robotikos pristatymuose buvo pora pastabų;
Pirma vakcinuos tuos, kurie turi pedagogikos laipsnį;
Erasmus studentams bus pateikti nauji moduliai;
Kadangi VGTU yra žaliasis universitetas, einantieji projektai bus susiet;
Daug nusiskundimų dėl kamerų. Jas būtina įsijungti tik per egzaminą;
Kol kas yra tik 97 prašymai dėl Erasmus. VGTU tikriausiai teks mokėti nuobaudas, nes nesurenka
reikiamo studentų skaičiaus;
Bus daromos recenzijų anketos baigiamiesiems darbams. Patys studentai galės matyti rezultatus
(turėtų spėti padaryti ketvirtakursiams);
Nusiskundimai dėl stipendijų, kaltina studentų atstovybę;
Praktikos universitete tik po karantino.

Svarstyta: ‘Collab‘ su AGAI ir EF
Nutarta:
•

Planuoja skirti apie 7000eur;

•

Visiems labiausiai patiko koncerto ar kino, stebimo iš automobilių, idėja;

•

Planuojama, kad įvyks balandžio viduryje.

Svarstyta: Mechanikų dienos
Nutarta:
•

Zoom background‘as ir galimybė turėti instagram filtrą;

•

Yra postų, coverių šablonai, estetika jau nuspręsta;
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Posėdžio sekretorius:

Lina Petrauskaitė

•

Lina rašys laiškus studentams;

•

Kol kas neatsirado įmonių atstovų, kurie norėtų pravesti paskaitą;

•

Šią savaitę vyks rinkodaros susirinkimas.
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