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POSĖDŽIO PIRMININKAS:
Žaneta Kravcova
POSĖDŽIO SEKRETORIUS:
Dinara Laurutėnaitė
Darbotvarkė:
•

Dekanato informacija;
Kita informacija:

•

Mokslininkų konferencija;

•

VGTU SA prezidento rinkimai;

•

Vinjetės ir mantijos;

•

MD;

Svarstyta: Dekanato informacija
Nutarta:
•

Mokyklos ir abiturientai aktyvėja. SPIC sulaukia daug skambučių iš tėvų. Yra nemažai išankstinio
stojimo prašymų mechanikos fakultete;
• Mokslo projektai. Teiktas siūlymas, kad tie kas rašys mokslo projektus ir tikėsis laimėti, turi
užsigarantuoti sau finansavimą;
• Dar nežinia ar po Velykų tikrai bus mišrusis mokymasis;
• Fakultetas pateikė paraiškas, dėl dviejų studijų programų biomechanikos ir medijų gamybos (dėl
mažo stojimo), dėl tikslinių vietų ir tikslinių stipendijų. Tikimybė nedidelė, kad švietimo ir ūkio
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•
•
•
•
•
•

ministerijos patvirtins;
Mechaniko inžinerijos studijų programa akredituota 7 metams;
Į informacinę sistemą jau suvedinėjama taikomojo dirbtinio intelekto programa, programoje dar
yra problemų, trūksta kreditų, į SA siūlymus nebuvo atsižvelgta;
Bakalaurų ir magistrų recenzijos jau bus elektroninės, tik jie nematys pažymių;
Viselga skirsto stipendijas pagal savo tvarką. Dar kažką bando prichimičint, bandys sudurti
likučius iš fondų ir paskirti papildomų porą stipendijų;
5 vasaros ERASMUS praktikų užklausos iš mechanikos studentų;
Bus renkama nauja universiteto taryba, senato keli nariai, iš kurių vienas SA (bus konkursas į
senato vietą). Kai kurių fakultetų dekanai keisis rudenį;

Svarstyta: Mokslininkų konferencija
Nutarta: buvo kreiptasi dėl jaunųjų mokslininkų konferencijos, yra nepatenkintų žmonių, kad jie yra
verčiami jose dalyvauti. Mechanikos fakultetas šiek pushina dalyvavimą jose, bet jos nėra privalomos.
Dekanatas dar turi gauti informaciją dėl privalomumo.

Svarstyta: VGTU prezidento rinkimai
Nutarta:
Debatai vyks kovo 24 d. 18h;
SA MF ataskaitinė konferencija vyks balandžio 7 d.;

Svarstyta: Vinjetės ir mantijos
Nutarta: Fotosesija greičiausiai vyks balandžio mėnesį, name. Dėl detalesnės info kreiptis į seniūnus.

Svarstyta: MD
Nutarta: Kovo 31 d. zoome. Visi aktyviai dalyvaujam ir nepamirštam įsijungt kamerų, kad jaukiau būtų!
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