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POSĖDŽIO PIRMININKAS:
Žaneta Kravcova
POSĖDŽIO SEKRETORIUS:
Dmitrijus Krivenkis
Darbotvarkė:
● Dekanato informacija;
● MD
● SA MF ataskaitinė konferencija
● Kolaboracija su AGAI
● Prezidento rinkimai
● Kiti klausimai

Svarstyta: Dekanato informacija
Nutarta:
●
●
●
●
●

Iki gegužės 16 d. visi užsiėmimai vyks nuotoliniu būdu;
Nuo gegužės 16 d. per laisvųjų studijų savaitę planuojama skirti laiko laboratoriniams darbams;
4 kurso ir 2 magistro kurso studentai turės galimybę likusius atsiskaitymus ir laboratorinius
darbus atlikti gyvai, prieš tai gaunant dekano leidimą;
Buvo pranešta, kad visame universitete nebuvo užfiksuoto nevieno susirgimo atvėjo;
Universitas pardavė 4 butus bendrabutyje, garažus, poilsio bazę, kiemą ir kitus nekilnojamus
turto objektus. Taip pat svarstoma parduoti VGTU SA namą. Svarstoma parduoti Elektronikos
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fakultetą ir Mechanikos fakultetą, už gautus pinigus statys naują pastatą. Naujo pastato statyba
planuojama pabaigti 2023 m.;
Pagal skelbiamą informaciją šiemet iš universiteto išėjo 7% pirmakursių, o pagal Tarptautinių
studijų centro statistiką – 2% pirmakursių;
Rekomenduojama skatinti dalyvauti „Atvirų durų dienose“. Buvo pastebėta, kad pirmose
biomechanikos paskaitose užfiksuotas mažas žiūrovų skaičius;
Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros vedėjas Vytautas Bučinskas pristatė
senatui naujų studijų programos pavadinimą: „Dirbtinio intelekto taikymas“. Per kitą susirinkimą
bus pristatyti programos moduliai. Dėl šio pavadinimo atsirado konkurenciją tarp fakultetų, ypač
su Elektronikos ir Fundamentinių mokslų fakultetais. Laukiama daugiau informacijos apie tai, kas
įeina į programą;
Fakultetas nori skirti pinigų reklamai moksleiviams.;
Atsiras daugiau vietų stojimui į doktorantūrą;
Dėstytojai-kuratoriai 0,9 etato skirs dėstymui, o 0,1 etato – kuravimui. Tačiau, iš tikrųjų,
situacija yra labai bloga, beveik visi kuratoriai skiria mažai pastangų kuravimui;
Norėjo pirkti laboratorinę įrangą, tačiau nepavyko;
30 d. 13:45 vyks Visuotinis Bendruomenės Susirinkimas;
Atviras tarybos posėdis vyks balandžio 30 d., kur bus pristatytas Griškevičiaus darbas
profesoriaus pareigoms užimti;
Ataskaitinis mechanikos fakulteto susirinkimas vyks balandžio 31 d.;
Buvo nutarta, kad „Mokslininkų konferencija“ būtų rekomenduojama studentams, bet
neprivaloma;
Baigėsi geriamojo vandens tiekimo sutartis;
Naujai studijų programai „Dirbtinio intelekto taikymas“ ieškomas SPK studentas. Profesorius
Bučinskas skatina studentus iš mechatronikos ir robotikos studijų programos užimti šią pareigą;
SKVC sumažino Mechanikos inžinerijos vertinimą nuo 4 iki 3 balo;
Dėstytojai turės skatinti dalyvauti MD.

Svarstyta: Mechanikų Dienos
Nutarta:
●
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Visi aktyviai dalyvaukime renginyje;
Skelbiame informaciją apie renginį veidaknygėje (facebook);
Buvo pateiktas pasiūlymas patobulinti registracijos formą detalesnei informacijai;

Svarstyta: SA MF ataskaitinė konferencija
Nutarta:
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Vyks balandžio 7 d.;
Bus paleista transliacija gyvai;

Svarstyta: Kolaboracija su AGAI
Nutarta:
●
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Vyks gegužės 13 d.;
Bus organizuojami orientaciniai žaidimai su automobiliais;
Ieškomas atlikėjas;
AGAI ieško daugiau žmonių iš MF, kas galėtų padėti organizuoti renginį;

Svarstyta: Prezidento rinkimai
Nutarta:
●
●

Visi savarankiškai nagrinėjame, kuris kandidatas ką galėtų nuveikti šiose pareigose;
Per debatus visi turės galimybę užduoti klausimus.
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