VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
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ATSTOVYBĖS
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2021 Rugsėjo 9 d. 19 h.
Posėdžio pirmininkas: Justas Fedorovičius.
Posėdžio sekretorius Ernestas Rusilas.
Patikrintas kvorumas: 53 nariai.
DARBOTVARKĖ:

•

•

•

Bendros naujienos

•

„Kylam“

•

Rinkodara

•

Viešinimas

•

Krikštynos

•

Rinkiminė - ataskaitinė

•

Rudens vidiniai mokymai

•

Einamieji klausimai

•

Uniformos

SVARSTYTA: Bendros naujienos
NUTARTA: Rinkodaros veikla vasarą atgijo, nes vyko fuksų stovykla, kuriai reikėjo rasti
rėmimo. Ateities vizija tai „Kylam“ dienos, jau pradėjome ieškoti rėmimo. Dirbs 5-6 žmonės.
Taip pat padarėme įmonių duomenų bazę, kurioje yra 75 įmonės.
RSV pradėjo galvoti apie „Kylam“ posterį.
„BGS“ bendradarbiavimas barterius bus, „Getjet“ gavo sąskaitą-faktūra ir laukiam apmokėjimo,
kitą savaitę viešinam darbo pasiūlymus.
RSV trūksta pagalbos Kylam dienom todėl reikia kelių pirmakursių pagalbos.
Ketvirtadienio „quiz“ padarys Pavelas.
Vice - Kalbėjom su dekanatu dėl FCL dalykų 3 semestre - tai paaiškino visą situaciją: studentai
gali imti 15 kreditų Lietuvoje ir 15 kreditų erasmuse. Studentai gali tuos 3 testus išsilaikyti grįžę.
SV studentai į erasmusą galės vykti 8-10 semestre, o nebegalės 3. Arba studentai bus išsilaikę
tuos testus, tada galėsi vykti bet kada.
Problemos su pirmakursių matematikos dėstytojais - kitą savaitę spręsim problemą.
SVARSTYTA: „Kylam“

•

NUTARTA: „Kylam“ numatoma data Spalio 4-8 d. Veiklos: Bus ekskursija po oro uostą;
Protmūšis; Naktinės automobilių orientacinės ir fuxų krikštynos. RSV reikia sukontaktuoti su
organizatoriais dėl viešinimo naktinių orientacinių.

•

SVARSTYTA: Veišinimas
NUTARTA: RSV reikia posterio su visa programa, sukurti fb eventus.

•

SVARSTYTA: Krikštynos
NUTARTA: Spalio 8d., darysime turbūt Kyviškėse, reik tik suderinti.

•

SVARSTYTA: Rinkiminė – ataskaitinė konferencija
NUTARTA: Spalio 5 d. bus koferencija. Iki 21d ML ir CV kandidatai siunčia.

•

SVARSTYTA: Rudens vidiniai mokymai
NUTARTA: Preliminari data - spalio 15-17 d., yra variantas su APFais kartu daryti.

•

SVARSTYTA: Uniformos
NUTARTA: Tos pačios siuvyklos, dizainų nekeičiam, Deividas Aliukas atsakingas už
komunikaciją su siuvyklom.

PASTABOS:
• Justas turi susirašyti su konkurso nugalėtoju.
• Ketvirtadienį sugaudyti fuksus dėl seniūnų.

