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Vilniaus Gedimino Technikos universiteto
Studentų atstovybei
Motyvacinis laiškas
Sveiki, esu Edvinas Švipas, Vilnius Tech Renginių inžinerijos programos antro kurso
studentas. Nuo pirmojo kurso pradžios esu savo grupės seniūnas, taip pat ir VGTU SA KIF narys.
Nuo pat pradžių supratau, kad man rūpi tiek mano, tiek mano bendražygių mikroklimatas
universiteto aplinkoje, tad atsiradus galimybei prisijungiau prie socialinių ir akademinių reikalų
komiteto. Antrame kurse tęsiu savo aktyvią veiklą ir toliau. Esu žmogus, kuris gyvenime nori save
išbandyti įvairiuose amplua, tad įsitraukiau į kuratorių veiklą, kuri mane padrąsino kelti sau dar
didesnius iššūkius. Žinoma, esu ir SPK narys.
Vieni iš mano pagrindinių tikslų – skatinti studentus dalyvauti universiteto veikloje,
siekti, kad alma mater taptų ta vieta, į kurią būtų malonu sugrįžti ir atstovauti mūsų, kaip
bendruomenės dalies, nuomonę. Būdamas grupės seniūnu supratau, jog man labai svarbu spręsti
visas iškilusias akademines ir socialines problemas: teko daug kalbėtis, ieškoti kompromisų kartu
su fakulteto administracija bei dėstytojais dėl Renginių inžinerijos programos tobulinimo, kad nė
vienas studentas neliktų nuskriaustas. Turėjau galimybę susipažinti su įvairiais dokumentais,
išklausyti studentų nuomonių įvairiais klausimais, taip pat sudaryti bendrabučių atmintinę ir
Kūrybinių industrijų fakulteto dėstytojų gyvenimo aprašymų analizę. Tapus pirmininku
stengsiuosi užtikrinti, jog visos Kūrybinių industrijų studijų programos tobulintų studijų kokybę,
garsintų savo vardą bei sieksiu gerinti visos fakulteto bendruomenės savijautą universitete.
Kandidatuoju į VGTU SA KIF pirmininkus, nes nebijau reikšti savo nuomonės, ieškau
kompromiso net ir sudėtingiausiuose situacijose. Visa patirtis, kuri prasidėjo nuo įsitraukimo į
aktyvią veiklą, padėjo man suformuoti savo, kaip ir studentų atstovybės, vertybes – atvirumas,
patikimumas, tobulėjimas. Esu ryžtinga, atsakinga asmenybė – niekada nepasiduodu, atlieku
darbus laiku, o iškilusias problemas išsprendžiu iki galo, nes mano vienas iš pagrindinių tikslų –
atstovauti studentų nuomonę. Noriu, kad kiekvieno iš mūsų balsas būtų išgirstas. Man labai svarbu

kokybiškas aukštasis mokslas, stipri akademinė bendruomenė ir aš esu pasiruošęs dirbti dėl
geresnio rytojaus, kartu su visa VGTU SA KIF komanda.
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