2017 - 2018 m.

Sveikinimo žodis

Mieli VDU studentai,
Praėję metai buvo ypatingi. Esu nepaprastai laiminga, kad turėjau galimybę metus laiko vadovauti
šiai studentiškai organizacijai. Visada tikėjau ir vis dar tikiu, kad studentiškas judėjimas yra gyvas.
Organizacijos nuolatinis pulsavimas yra stipriausia varomoji jėga. Džiaugiuosi, kad aplink save
sugebėjau suburti stiprių žmonių komandą, kurie negailėdami nei savo laiko, nei jėgų stengėsi ir
kūrė organizaciją tokią, kokia ji yra dabar.
Žinoma, praėję metai buvo vieni sunkesnių – aukštųjų mokyklų pertvarka buvo vienas pagrindinių
ir sunkiausių klausimų, ateinantys metai taip pat nebus lengvesni, tačiau tikiu, kad bendromis
jėgomis galime įveikti visus iššūkius.
Vieninga, stipri, drąsi, laisva ir atsakinga – tokia yra Vytauto Didžiojo universiteto Studentų
atstovybė, tokie yra jos nariai!
Ačiū už nuostabius metus! Vivat VDU SA!
VDU Studentų atstovybės Prezidentė
Greta Šmaižytė
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Struktūra ir komanda
Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės struktūra:
•
•
•

Studentų parlamentas – aukščiausias organizacijos valdymo organas;
Prezidentas – vienasmenis valdymo organas, atsakingas už organizacijos veiklų įgyvendinimą;
Valdyba – kolegialus valdymo organas, svarstantis esminius klausimus, kurie nepriskirti
Studentų parlamento kompetencijai;
Revizijos komisija – kontrolės organas, vykdantis organizacijos ir jos juridinių asmenų finansinę
bei veiklos kontrolę.

•

Valdymo ir kontrolės organai:
•
•

Prezidentė – Greta Šmaižytė;
Valdyba: Greta Šmaižytė (pagal užimamas prezidentės pareigas), Justė Elzbergaitė, Adomas
Kačerauskas, Martynas Švarcas, Eigirdas Sarkanas (iki lapkričio mėnesio).
Revizijos komisija: Laura Dragūnaitė, Raimonda Smailytė, Lukas Gedvila, Rimgailė Daukšytė,
Arnas Bendaravičius.

•

Pagrindinės veiklos kryptys ataskaitiniu laikotarpiu:
•
•
•

Studentų poreikiais ir interesais grįstas atstovavimas;
Tarptautiška ir atvira studentų atstovybė;
Stipri studentų savivalda.

Veiklos kryptims įgyvendinti veikė šie komitetai:
•
•
•
•

Akademinių reikalų;
Socialinių reikalų;
Projektų ir tarptautinių ryšių;
Kultūros;

•
•
•
•

Ryšių su visuomene;
Marketingo ir reklamos;
Žmogiškųjų išteklių;
Žurnalas „Studis“.
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Veiklų įgyvendinimo koordinatoriai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Greta Šmaižytė – prezidentė;
Ignas Lokcikas (iki 2017 m. lapkričio mėn.), Kristina Balčiūnaitė – biuro administravimas;
Vytautas Kučinskas – akademiniai reikalai;
Solveiga Skaisgirytė – socialiniai reikalai;
Lukas Dzedulionis (iki 2017 m. gegužės mėn.), Jovita Slučkaitė – marketingas ir reklama;
Laurynas Nikelis – žmogiškieji ištekliai;
Sandra Matoškaitė (iki 2017 m. lapkričio mėn.), Paulius Vaitiekus – projektai ir tarptautiniai
ryšiai;
Dominyka Kurklietytė – kultūra;
Rūta Šerpytytė (iki 2017 m. gegužės mėn.), Ieva Ramanauskaitė (iki 2017 m. gruodžio mėn.),
Vaida Eirošiūtė – ryšiai su visuomene;
Živilė Masytė – žurnalas „Studis”.

Ataskaitiniu laikotarpiu organizacija turėjo narystės statusą:
•
•

Lietuvos studentų sąjungoje (tikrasis narys);
Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (tikrasis narys);

Ataskaitiniu laikotarpiu organizacijos atstovai dalyvavo
šiuose universiteto valdymo organuose:
•
•
•

Vytauto Didžiojo universiteto Taryba – Greta Šmaižytė;
Rektoratas – Greta Šmaižytė;
Senatas – 12 studentų atstovų: Loreta Petrauskaitė, Vigilija Žiūraitė, Mindaugas Rumšas,
Martynas Vitkus, Eigirdas Sarkanas, Arnas Bendaravičius, Sandra Matoškaitė, Greta Šmaižytė,
Martynas Švarcas, Vytautas Kučinskas, Solveiga Skaisgirytė, Laurynas Nikelis.
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Prezidento metinė
veiklos ataskaita
Studentų atstovavimas universiteto lygmenyje:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dalyvauta visuose Rektorato posėdžiuose atstovaujant VDU studentams;
Dalyvauta Senato, Senato Studijų komiteto bei Senato Valdybos posėdžiuose atstovaujant
studentams. Svarbiausi svarstomi klausimai – dėl stipendijų skyrimo tvarkos aprašo keitimo
bei Vytauto Didžiojo universiteto Statuto tvirtinimas (klausimas dėl studentų delegavimo į
VDU valdymo organus).
Dalyvauta visuose VDU Tarybos posėdžiuose.
Dalyvauta VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos komisijose;
Dalyvauta visuose VDU Etikos komisijos posėdžiuose, kuriuose buvo nagrinėjami universiteto
bendruomenės skundai dėl galimų pažeidimų;
Dalyvauta VDU studentiškų organizacijų šalpos valdybos posėdžiuose, kuriuose buvo vertinami
VDU veikiančių organizacijų pateikti projektai.
Deleguoti atstovai į fakultetų apeliacijų komisijų posėdžius, kuriuose buvo svarstomi studentų
skundai ir atstovaujama jų pozicija.
Dalyvauta VDU - LEU - ASU jungimosi darbo grupėje, susitikimuose su LEU bendruomene, LEU
Senato bei Tarybos posėdžiuose.
Dalyvauta bei deleguoti kiti studentų atstovybės nariai į dvišalių mainų komisijas.
Dalyvauta VDU bendruomenės susitikime, kuriame buvo aptarti VDU - ASU - LEU konsolidacijos
klausimai.

Aktyvus įsitraukimas į Lietuvos studentų sąjungos veiklas:
•
•
•
•
•

•
•

Dalyvauta visuose Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžiuose.
Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžiuose, kuriuose buvo aptariamas LSS
veiklos plano 2017-2019 metams projektas bei pristatomi ir ginami VDU SA teikti projektai į
LSS fondą;
Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos darbo grupėje dėl Lietuvos studento pažymėjimo.
Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos renginiuose: LSS sąskrydyje, LSS Asamblėjoje, LSS
ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje, LSS Kalėdiniame padėkos vakare.
Kartu su Lietuvos studentų sąjungos atstovais dalyvauta susitikimuose su Švietimo ir mokslo
viceministru Giedriumi Viliūnu su komanda ir Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku
Sauliumi Skverneliu. Buvo aptarti aktualūs klausimai apie aukštųjų mokyklų konsolidaciją,
bendrabučių situaciją, aukštojo mokslo kokybę bei kiti klausimai;
Dalyvauta Europe Students’ Union Board Meeting (ESU BM) Maltoje bei Nordic Organizational
Meeting (NOM) Klaipėdoje.
Dalyvauta Jaunimo garantijų iniciatyvų diskusijoje su Kauno regionu dėl jaunimo užimtumo.
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Kita veikla:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parengta pozicija „Dėl aukštųjų mokyklų konsolidacijos“ skirta Švietimo ir mokslo ministrei,
LR Seimo nariams, LURK, LKDK bei LSS. Ja išsakėme savo palaikymą konsolidacijai siekiant
kokybės bei konkurencingo išsilavinimo, tačiau pabrėžėme, kad tai turi vykti bendraujant su
bendruomenėmis.
Dalyvauta Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotoje diskusijoje Studentų skvere su ŠMM
ministre J. Petrauskienė bei Kauno aukštųjų mokyklų bendruomenėmis.
Aktyviai palaikomas kontaktas su VDU studentais Vilniuje. Planuojama paleisti apklausą
studentams apie jų studijas.
Antrus metus iš eilės vykdyta apklausa baigiančiųjų kursų studentams dėl baigiamųjų darbų
gynimo. Praėjusių metų rezultatai dėl neplanuotų išlaidų yra geresni, tokių atsakymų praktiškai
nebuvo.
Kartu su LEU SA prezidente bei tuometiniu LSS prezidentu dalyvauta Seimo Švietimo ir mokslo
komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomi konsolidacijos klausimai.
Organizuotas susitikimas su VDU Verslo praktikų centru, AIESEC organizacija dalyvavo
atstovybės narių bendrame susirinkime, kuriame pristatė savo organizaciją bei jų vykdomas
veiklas.
Aktyviai bendradarbiaujama su Studijų departamentu sprendžiant studentų problemas.
Sukurta VDU SA vykdomų apklausų duombazė, leidžianti sisteminti jau vykdytas apklausas, o
ateityje naudotis ja kaip priemone palengvinant apklausų vykdymą.
Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Latvijos universiteto Studentų atstovybe. Atstovybės
nariai keliavo į jų organizuotą konferenciją Tarptautinės studentų dienos proga.
Dalyvauta radijo laidose, kurių temos buvo apie VDU - ASU - LEU konsolidaciją ir studentų
situaciją šiame kontekste, taip pat studentų gyvenimą aukštojoje mokykloje, kasdienybę,
sunkumus bei teigiamas puses.

Įvertinimai:
•

LSS Kalėdinio padėkos vakaro metu laimėtos nominacijos: LSS Metų socakademu tapo Vytautas
Kučinskas, Metų koordinatore Solveiga Skaisgirytė, o nominacija Metų dešinoji ranka buvo
įteikta VDU SA Alumni Martynui Švarcui.
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Akademinių reikalų
komitetas
Nuolatos vykdoma veikla:
•
•

•
•

Atsižvelgiant į svarbiausių šalies ir universiteto dokumentų pakeitimus, atnaujinama dažniausiai
užduodamų klausimų (D.U.K) skiltis VDU SA puslapyje, siekiant suteikti tikslingą informaciją
apie studijas.
Studentams atsakoma į jiems rūpimus su studijomis susijusius klausimus internete,
elektroniniame pašte bei socialiniuose tinkluose. Atsakant pridedamos nuorodos į atstovybės
puslapį, kad jame apsilankę studentai galėtų rasti atsakymus ir į kitus jiems rūpimus klausimus.
Taip skatinamas skaidrios informacijos pateikimas bei matomas Studentų atstovybės narių
veikimas akademinėje srityje.
Aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos studentų sąjunga bei kitomis studentų savivaldomis,
įsitraukiama į jų vykdomas veiklas, dalyvaujama susitikimuose, konferencijose.
Aktyviai bendradarbiaujama su Universiteto Studijų departamentu dėl bendrų veiklų
įgyvendinimo, atitinkamų dokumentų atsiradimo iniciavimo ir esamų tobulinimo.

Įgyvendinta veikla:
•
•
•
•

Vyko komiteto mokymai, juose gilintasi į bendrąsias studentų atstovo kompetencijas, bei jų
tobulinimą, nagrinėti realūs studentų problemų sprendimo atvejai.
Studentų dažniausiai užduodamų klausimų (D.U.K) skiltis buvo išversta į anglų kalbą.
Antrus metus iš eilės organizuotas akademinių žinių patikrinimas ir konferencija „Apšvietimas“.
Šių metų naujiena – pirmasis etapas vyko online, taip pat testas buvo paruoštas ne tik lietuvių,
bet ir anglų kalba.
Egzaminų tvarkos aprašo projektas pakeistas į galiojantį visiems atsiskaitymams. Toliau
siekiama jo priėmimo Universitete.

Nauja veikla:
•
•

Organizuota konferencija „Studijų kokybė – mitas?“. Jos metu su kitų atstovybių nariais nagrinėta
studijų programų komitetų veikla skirtingose aukštosiose mokyklose, ieškota sprendimo būdų
kaip užtikrinti kokybišką studijų programų komitetų veiklą.
Pradėta sistemiškai dirbti su studijų programų komitetais. Gautos naujausios komitetų sudėtys,
išrinkti studentų atstovų duomenys. Atnaujinus komitetų sudėtis ir pakeitus neaktyvius
studentų atstovus naujais bus rengiami mokymai, kuriuose bus keliamos studentų atstovų
studijų programų komitetuose kompetencijos.
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Socialinių reikalų
komitetas
Įgyvendinta veikla:
Socialinių reikalų komitetas per pastaruosius metus stengėsi uoliai darbuotis studentų labui
ir pasiekė gan neblogų rezultatų. Universitete buvo sprendžiamos opiausios problemos, kurios
kankino studentus jau ilgą laiką. Gamtos mokslų, informatikos, politikos mokslų ir diplomatijos
fakulteto studentai dabar gali džiaugtis naujais sotų maistą šildančiais aparatais bei pigia kava.
Šilto ir sotaus maisto trūkumas kankino studentus keletą metų, kol pagaliau tam atėjo galas.
Tai mums padėjo padaryti Gamtos mokslų fakulteto studentai ir administracija, buvo surinkta
pakankamai parašų, kad būtų inicijuojami būtini pokyčiai. Taip pat, atlikę apklausą kartu su Ryšių
su visuomene komitetu, supratome, kad bevielis interneto ryšys universitete ir bendrabučiuose
neveikia puikiai. Šiuo klausimu darbai jau yra pradėti ir artimiausiu metu bevielis ryšys
universitete turėtų būti spartesnis. Kurį laiką studentai buvo sunerimę dėl pakilusių skalbimo
mašinų kainų, kurios buvo jau vargiai įkandamos. Dabar kaina yra sugrąžinta į tokią, kokia buvo
pačioje pradžioje – minimali. Įvažiavimai ir automobilių stovėjimo aikštelės prie bendrabučių nr.
1 ir nr. 3 vis dar yra didelis galvos skausmas. Siauras ir duobėtas įvažiavimas yra ne tik nemalonus
akiai, bet ir studentų transporto priemonėms. Tačiau kartu su bendrabučių tarybomis surinkome
parašus ir pasirūpinome jų nukeliavimu į savivaldybę. Vis dar viliamės, kad kuo greičiau atsiras
lėšų įvažiavimams tvarkyti. Tai dar ne visos problemos, kurias komitetas norėtų spręsti, visus
metus kaupta informacija yra susisteminta ir galima viltis, kad artimoje ateityje visi didžiausi
universiteto trūkumai ir kliūtys studentams mėgautis savo studijomis – išnyks. Taip pat, tęsėme
studentų atstovavimą bendrabučiuose. Kaip ir kasmet, organizavome bendrabučių pirmininkų
rinkimus. Visi bendrabučiai turėjo šaunius pirmininkus su tarybomis. Ir kaip kiekvieną semestrą,
komiteto nariai kartu su administracijos atstovais tikrino tvarką bendrabučiuose, prižiūrėjo,
kad šiemet vykstantys pasikeitimai, pavyzdžiui, kamerų, apsaugos atsiradimas, bendrabučio
gyventojus tenkintų ir nesukeltų papildomų nepatogumų. Taip pat, pradėjome inicijuoti dar
vieną pokytį universitete. Komiteto nariai mano, kad Vytauto Didžiojo universitete labai trūksta
mokymosi vietų, ypač sesijos metu. Pradėjome kalbėtis su administracija ir derėtis, kad pagrindinė
universiteto skaitykla jau 2018 metų pavasario semestre sesijos metu veiktų visą parą. Dar vienas
naujas darbas, kurį komiteto nariai pradėjo vykdyti, tai bendrabučio kambarių tikrinimas vasaros
pabaigoje, prieš atsikraustant studentams. Tikrinome jų švarą, baldų būklę, kad atvykę studentai
kambarius tikrai rastų tokius, kokiuose norima gyventi. Apie rastus trūkumus informavome
bendrabučio valdytoją, budinčius, kurie vėliau informavo valytojus ir kitus darbuotojus. Per visus
metus nesulaukėme skundų dėl prastos bendrabučių būklės.
Šie metai socialinių reikalų komitetui neapsiėjo be tradicinių renginių organizavimo. Įvyko
3 kraujo donorystės, kurių metu, kaip visada surenkama nemažai kraujo gyvybėms gelbėti.
Organizavome Tolerancijos dienos minėjimą, šypsenų paroda džiugino „Cafedemic“ kavinės
lankytojus. Įgyvendinome ir nemažai naujų renginių. Pavasario festivalio metu suorganizavome
Socialinį forumą, kurio metu žiūrėjome filmą „Stebuklų laukas“, kalbėjomės su Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybos atstove apie lygias teises Lietuvoje ir Europoje. Taip pat, Pavasario
festivalio metu sukūrėme savo „Gyvąją biblioteką“. Studentų tarpe atradome 7 „knygas“, kurios
turi unikalias ir įdomias istorijas, jomis dalinosi su kitais studentais. Dar pavasarį studentus ir
miestiečius būrėme į diskusiją apie LGBT+ bendruomenę Lietuvoje ir jų teises. Metus vainikavime
su socialinio projekto „Tu – ne vienas“ psichologais, kurie surengė puikią interaktyvią simuliaciją,
kuri skatina emaptiją.
9

Visus metus bendradarbiavome su kitomis atstovybėmis, dalyvavome daugelyje kitų savivaldų
mokymų ir konferencijų ne tik, kaip klausytojai, bet ir kaip pranešėjai. Sudalyvavome visuose
organizuotuose Lietuvos Studentų sąjungos mokymuose bei konferencijose, darbo grupėse.
Bendradarbiaujant su žurnalu „Studis“, buvo išleistas straipsnis apie vieną iš socialinių reikalų
komiteto narių apie jo įdomią istoriją ir veiklą atstovybėje.
Taip pat nuolatos ir įvairiais būdais kiekvienas komiteto narys komunikavo su studentais,
atsakinėjo į jiems rūpimus klausimus, patarė, konsultavo, bandė padėti.
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Projektų ir tarptautinių
ryšių komitetas
Įgyvendinta / vykdoma veikla:
Pirmą kartą, kartu su Aleksandro Stulginskio Universiteto Studentų atstovybe, Kauno technologijos
universiteto Studentų atstovybe, Kauno kolegijos Studentų atstovybe bei kitomis Kauno miesto
studentų savivaldomis buvo organizuoti regioniniai projektų ir tarptautinių ryšių komiteto mokymai.
Jų metu vyko komandos formavimo užsiėmimai, diskusija apie projektų svarbą, jų nešamą naudą,
taip pat buvo diskutuojama apie tarptautinių studentų atstovavimą – kaip tai turėtų vykti, kokias
priemones reikėtų taikyti siekiant juos tikslingai atstovauti bei pritraukti prie organizacijos. Šiuose
mokymuose dalyvavo 23 studentų atstovai.
Buvo organizuoti vidiniai komiteto mokymai skirti kompetencijoms kelti, kuriuose dalyvavo 15
komiteto narių. Jų metu buvo vykdomi komandos formavimo užsiėmimai, praktinė užduotis, kurios
metu buvo kuriamos idėjos numatytiems projektams.
Buvo organizuojamos bendros veiklos kartu su Tarptautinių ryšių departamentu. Buvo organizuoti
4 susitikimai su užsienio studentais, kurių metu buvo diskutuojama apie jų problemas, apie jų
integracijos į atstovybės veiklą strategiją. Taip pat užsienio studentams buvo pristatyta VDU
Studentų atstovybės veikla, struktūra. Po pristatymo studentai buvo kviečiami prisijungti prie
savivaldos veiklų. Galima pasidžiaugti, jog po šio pristatymo šiuo metu atstovybėje turime vieną
užsienio studentą, kuris aktyviai įsitraukė į ryšių su visuomene komiteto veiklą.
Komunikuojant su kitų aukštųjų mokyklų studentų savivaldų projektų bei tarptautinių ryšių
komitetais, buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys mūsų teiktiems projektams: „Apšvietimas
2018“ bei „Studentų atstovavimas po konsolidacijos“.
Nuolatos plečiama užsienio partnerių tinklas – buvo inicijuotas bendradarbiavimas su Latvijos
Universiteto Studentų atstovybe, pasirašyti 3 mandatai ateinantiems metams su užsienio
organizacijomis, kurios vykdys Erasmus + projektus 2018 metais. Į šiuos projektus bus skatinami
važiuoti komiteto atstovai. O net 10 atstovybės narių buvo išvykę į Erasmus+ projektus – 5 į Ispaniją,
Lorcą. Kiti 5 į Lenkiją, Cieszyn.
Į Lietuvos Studentų Sąjungos fondą buvo pateikti 6 projektai: 3 į trumpalaikių projektų teikimą
(„Moksleivi, pabūk studentu“, „Studentai – prieš diskriminaciją“, „Studijų kokybė – kas tai?“), 3 į
ilgalaikių („Apšvietimas 2018“, „Studentų atstovavimas po konsolidacijos“, „Kartu – mes jėga“). Visi
6 projektai gavo finansavimą. Trumpalaikiai projektai gavo 2900 eurų. Ilgalaikiai projektai gavo
2450 eurų.
Buvo pateiktas vienas projektas į Kauno miesto savivaldybę, Jaunimo užimtumo prioritetą –
„Pavasario Festivalis‘18“. Projekto paraiška buvo patvirtinta, tačiau tikslios sumos dar nepaskyrė,
nes dar nėra patvirtinto biudžeto. Prašyta suma buvo 6510,75 eurų.
Buvo teiktas projektas į Jaunimo Reikalų departamentą, Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų
prioritetą. Paraiška surinko 116 balų, tačiau finansavimo negavo.
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Marketingo ir reklamos
komitetas
Įgyvendinta / vykdoma veikla:
Pradėti ilgalaikiai bendradarbiavimai su 5-iomis įmonėmis, kurios nuolat remia mūsų renginius
savo produkcija ir suteikia mus galimybę kokybiškiau realizuoti organizuojamus renginius ir
dalyviams juose suteikti gėrimų, maisto bei prizų. Barterinių mainų arba piniginiu pagrindu yra
gauta ~1233,8 eur.
Gauta paramos iš daugiau nei 30 trumpalaikių sutarčių, kuriose įmonės įsipareigoja skirti
vienkartinę paramą renginiams ar projektams.
Buvo pakeista komiteto veikimo forma, susirinkimai perkelti iš vakaro į dienos laiką, kurio metu yra
galimybę susisiekti su įmonėmis ieškant paramos.
Daugiau dėmesio skiriama gerai padaryti komercinį pasiūlymą, dedama daugiau vizualios
medžiagos.
Sukurtas dokumentas, kuriame nuolat talpinama informacija apie rėmėjus, su kuo yra susisiekta,
kurioje stadijoje yra derybos, priskiriamas kontaktuojantis asmuo ir kita svarbi informacija.

Motiejaus kepyklėlė

Dulcor kepyklėlė
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Ryšių su visuomene
komitetas
Įgyvendinta / vykdoma veikla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kassavaitiniai komiteto susirinkimai. Susirinkimų metu stiprinamas komandinis darbas,
skatinama narių saviraiška ir aktyvumas. Stiprinamas atsakomybės jausmas pasiskirstant
užduotimis. Archyvuojami susirinkimų protokolai.
Įvesta nauja, atpažįstama, atstovybės spalva, atnaujintas džemperių dizainas.
Atnaujintas Facebook, Instagram socialinių tinklų dizainas. Taip pat pakeistas socialinio tinkle
Facebook aprašymas, atnaujinta LinkedIn paskyra.
Facebook platformoje yra administruojami šie puslapiai: VDU Studentų atstovybė, VDU –
nuolaidą imu, Humans of VMU, Apšvietimas, Pavasario festivalis, Tarptautinė studentų dieną
Kaunas (TSD).
Pagrindiniame puslapyje – VDU Studentų atstovybė yra pasidalinta 163 įrašais, iš kurių 4 vaizdo
įrašai. Pagrindinė informacija, kuria dalinamasi yra socakademinio pobūdžio.
Apšvietimas – per metus pasidalinta 23 įrašais apie akademines problemas, švietimą ir jo
pokyčius Lietuvoje. Pasitelktos ir kitos Lietuvos savivaldos viešinant akademinį egzaminą.
Prisijungė 8 savivaldos.
Pavasario festivalis – per metus 560 naujų puslapio sekėjų.
Humans of VMU – per metus 127 nauji sekėjai, 25 įrašai.
VDU – nuolaidą imu – studentai informuojami apie aktualius pasiūlymus ir jiems skelbiami
specialūs pasiūlymai / konkursai. Įrašų / pasidalinimų skaičius per metus – 29. Populiariausias
įrašas pasiekė 15,6 tūkst. Facebook vartotojų (Pavasario festivalio metu paskelbtas konkursas).
VDU SA Instagram – pasidalinta 18 įrašų.
Administruojama VDU SA Gmail pašto dėžutė.
Bendradarbiaujant su Marketingo ir komunikacijos departamentu atnaujintas www.vdusa.
lt internetinis puslapis. Šiuo metu yra renkami svarbiausi Studentų atstovybės dokumentai,
kurie atnaujinti, bus patalpinti internetiniame puslapyje. Atnaujintoje platformoje dalinamasi
socakademiniais straipsniais, taip pat ir kitomis, studentui, universiteto bendruomenei bei
moksleiviui aktualiomis naujienomis. Per atnaujinimo darbus buvo naudotasi www.vdu.lt
puslapiu ir ten keliami straipsniai, o prieš ir po atnaujinimo iš viso įkelti 14 aktualių straipsnių.
Puslapio peržiūros nuo praeitų metų kovo siekia 753 870.
Bendradarbiaujant su žurnalo „Studis“ komitetu surengti išvažiamieji mokymai į Č. Milošo
sodybą. Taip pat suorganizuoti 2 maketavimo mokymai, pranešimo spaudai, socialinių tinklų
administravimo ir įvaizdžio kūrimo mokymai.
Išsiųstos elektroninės vertinimo anketos „Subalansuotas Fuksas 2017“, „Moksleivi, pabūk
studentu“ ir „Apšvietimas“ dalyviams. Kovo mėn. bus paleista VDU SA įvaizdžio gerinimo anketa.
Naujos iniciatyvos:
VDU SA Instagram – pradėta naudoti naują Instagram platforma „Highlights“. Šiuo metu tai yra
sparčiai populiarėjanti platforma. Ypatingai lengva suskirstyti medžiagą į skyrius ir naujienas
galima surasti greitai.
Facebook VDU SA paskyroje įrašų, aktualių ar įdomių užsienio studentams, vertimas į anglų
kalbą.
Prie ryšių su visuomene komiteto prisijungė Erasmus+ studentas iš Turkijos. Šiuo metu
susirinkimuose yra paskiriamas žmogus, kuris sinchroniškai verčia svarbią informaciją naujam
komiteto nariui.
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Kultūros komitetas
Įgyvendinta veikla:
•

•

•

•

•
•
•

Suorganizuotos „Pavasario festivalio“ intro dienos – studentai susipažino su renginio idėjomis
ir programa. Suorganizuotas xbox turnyras, kuriame rungėsi apie 20 dalyvių. Įvyko universiteto
organizacijoms ir benduomenei skirtas protmūšis, kuriame sudalyvavo 11 komandų. Centriniame
kieme tris savaites iki renginio veikė info punktas, kuriame buvo galima atlikti iššūkius ir
detaliau susipažinti su renginio programa.
Suorganizuotas tradicinis VDU „Pavasario festivalis“. Studentams ir Kauno gyventojams buvo
suteikta galimybė įdomiai praleisti laisvalaikį, dalyvauti norimuose festivalio renginiuose.
Festivalio metu vyko daug skirtingų užsiėmimų: VDU Verslo praktikų centro suorganizuotos
kūrybinės dirbtuvės, socialinės akcijos, workshop‘ai, sporto renginiai, savanorystės akcijos,
knygų mugė, paskaitos, šokiai, pramoginiai renginiai, VDU organizacijų punktai. Pirmąją
festivalio dieną surengta filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ peržiūra su pačiu režisieriumi, kuri
pritraukė pilną VDU Didžiąją salę, o pirmąją dieną vainikavo akustinis koncertas „Mano matrica
Tu“, skirtas Sauliui Mykolaičiui atminti. Antrąją dieną festivalis pasibaigė uždarymo koncertu,
kuris pritraukė pilną Vienybės aikštę – apie 3000-4000 žiūrovų.
Surengta pirmakursių stovykla „Subalansuotas fuxas“ 2017. Į stovyklą sulaukta apie 300
pirmakursių anketų, iš jų 138 dalyvavo programoje. Dėl numatytos vietos užimtumo stovykla
surengta vieną savaitgalį vietoje įprastų dviejų. Pirmakursiai turiningai praleido laisvalaikį,
įgavo komandinių įgūdžių, buvo supažindinti su atstovybės ir universiteto veikla, dalyvaudami
komandinėse veiklose įgavo akademinių ir socialinių įgūdžių.
Projekto „Moksleivi, pabūk studentu!“ tęsimas. Šio projekto metu moksleiviai turėjo galimybę
susipažinti su universitetu, studentų atstovybės veikla, dominančiomis specialybėmis ir
prisiliesti prie studentiško gyvenimo peripetijų. Kiekvieną dieną moksleiviams organizuojamos
vakarinės veiklos – socializacijos, pasirodymai, protmūšiai ir kt. Rudenį surengtame projekte
per tris savaites sudalyvavo apie 100 moksleivių. Norint sumažinti žmogiškuosius ir finansinius
išteklius, pavasarį planuojama pakeisti projekto konceptą – daryti vieną savaitę, pakviečiant
daugiau, nei vienai savaitei įprasta, moksleivių.
Suorganizuotas VDU bendruomenei skirtas Kalėdinis vakaras, kurio metu sulaukėme apie 300400 bendruomenės narių. Šios Kalėdos pritraukė tikrai didelį skaičių žmonių, taip pat studentai
aktyviai pildė talentų anketą. Prie vakaro programos prisijungė ir VDU organizacijos.
Surengtas VDU Studentų atstovybės kalėdinis vakaras, kuriame dalyvavo 30-40 atstovybės
narių bei Alumni. Neformalioje aplinkoje atstovybės nariai stiprino bendravimą, viso vakaro
metu buvo vykdoma pramoginė programa.
Suorganizuoti „V2“ – VDU bendruomenės apdovanojimai. Renginio tikslas – suburti akademinės
universiteto bendruomenės narius, apdovanoti universiteto dėstytojus, savanorius, iniciatyvas,
organizacijas. Iš viso buvo 13 nominacijų, viešoje erdvėje surengti su balsavimo turai. Į programą
vėl sugrąžinti kolektyvų pasirodymai ir finalinis koncertas.
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Nuolatos vykdoma veikla:
Kiekvieną savaitę vykstančių komiteto susirinkimų organizavimas. Pasiskirstoma einamaisiais
darbais, jau padarytų darbų pristatymas. Intensyvus pirmakursių įtraukimas į komiteto veiklą.
Bendrų atstovybės komitetų veiklų organizavimas, puoselėjimas ir vykdymas. Glaudus
bendradarbiavimas su visais VDU SA komitetais.
Vykdomi kasmetiniai kultūros komiteto išvykstamieji seminarai. Šiais metais sudalyvavo 32
komiteto nariai, kurie įgavo reikiamų žinių apie komandinį darbą, renginių organizavimo specifiką,
buvo supažindinti su atstovybės ir universiteto veikla ir organais, jų struktūra.

Nauja veikla:
„Pavasario festivalio“ metu suorganizuota kino filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ peržiūra su pačiu
režisieriumi, pritraukusi apie 1000 susidomėjusių – pilną VDU Didižiąją salę.
„Pavasario festivalio“ metu, atsižvelgiant į socialinę tematiką, suorganizuotas akustinis koncertas
„Mano matrica Tu“, skirtas dainininkui Sauliui Mykolaičiui atminti, pritraukęs nemažą skaičių
žiūrovų.
Atgaivintas VDU SA susipažinimo vakarėlis, kurio metu pirmakursiai artimiau susipažįsta vieni
su kitais, su vyresniais atstovybės nariais ir Alumni. Vakaro metu vyksta pramoginė programa,
pasirodymai.
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Žurnalas
„Studis“
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Žurnalas pradėtas leisti kas sezoną. Padidinta jo apimtis (~60 psl.), sumažintas tiražas (500
egz.), siekiama orientuotis į kokybę. Iš viso per metus sukurti 4 numeriai, iš jų išleisti 3.
Aktyviai vykdyta komunikacija socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram, padidintas sekėjų
skaičius. Šiuo metu Facebook puslapis turi 1240 sekėjus, o Instagram – 140 sekėjų.
„Studžio“ blog‘as perkeltas į naują puslapį (www.studismagazine.wordpress.com). Jame sukurtas
minimalistinis stilius, dalinamasi informacija aktualiomis temomis, veikia aktyvios socialinių
tinklų nuorodos. Žurnalas tapo matomesnis internete.
Bendradarbiaujant su RsV surengti išvažiuojamieji mokymai į Milošo sodybą, buvo rengti ir
vidiniai mokymai atstovybėje apie socialinių tinklų administravimą, maketavimą, pranešimų
spaudai ruošimą.
Bendradarbiaujant su MiRK komitetu paruošti į konkrečius rėmėjus orientuoti komerciniai
pasiūlymai.
„Studis“ didino savo matomumą bendradarbiaudamas su Kauno kameriniu teatru, VDU teatru,
Fashion bazzar – tampant informaciniu rėmėju.
Žurnale praktiką atliko vienas ketvirtakursis studentas.
VDU SA organizuojamo „Pavasario festivalio“ metu už vykstančias paskaitas buvo atsakingas
„Studžio“ komitetas. Suorganizuotos paskaitos su stilistų duetu ŠaŠa, buvusia „Žalgiris
TV“ žurnaliste Martyna Marmaite, 15 min žurnalistu, rašytoju Dovydu Pancerovu, taip pat
suorganizuota diskusija su žurnalistais Rita Miliūte ir Ryčiu Zemkausku.
Žurnalo numeriuose pasirodė interviu su tokiais žymiais žmonėmis, kaip: Liudas Mažylis, G&G
Sindikatas, Lilas, Rimvydas Valatka, Ignas Gelžinis. Pateikta informacija apie VDU veikiančias
organizacijas: „Žilvitis“, Verslo praktikų centras, mišrus choras „Vivere cantus“, teatru. Kalbinti
įvairūs VDU dėstytojai, Lietuvos bei užsienio studentai.
Vykdyta apklausa, kurios metu buvo siekiama išsiaiškinti studentų nuomonę apie leidinį ir jo
kokybę, per metus paleistos dvi. Iš viso jose dalyvavo virš 100 studentų.
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Žmogiškųjų išteklių
komitetas
Įgyvendinta veikla:
•

•
•
•

Pakeista renginio „Plaustai“ koncepcija. Jis vyko Česlovo Milošo sodyboje, į renginį buvo pakviesti
ne tik esame nariai, bet ir alumniai, vyko iš anksto suplanuoti mokymai ir neformalios veiklos.
Dalyvavo kiek daugiau nei 20 žmonių. Buvo tobulinamos komandinio darbo ir tarpusavio
komunikacijos žinios, sprendė problemas susijusias su naujų narių priėmimu.
Tęsiamas vidinis renginys „Alumni arbatėlė“. Šiais metais sulaukta tokių svečių kaip: P. Domarkas
ir A. Gelbūda, K. Klikna bei M. Simanavičius su savo buvusia komanda. Pradėta keisti šio renginio
koncepcija.
Tęsiamos vidinės iniciatyvos: „Cup game“, „Paskalų dėžutė“ ir „Keiksmų skrynia“.
Pradėta vykdyti nauja iniciatyva – „SA istorijos knyga”. Renkama informacija apie visus buvusius
SA prezidentus bei jų komandos narius. Tikimasi, kad tai suteiks galimybę labiau pažinti savo
buvusius bendruomenės narius ir užmegzti naudingus ryšius.

Visiškai pakeista narių priėmimo į SA tvarka, priėmimas buvo vykdomas trimis etapais:
1. susipažinimas su organizacijos prezidente, komandos nariais ir jų veiklomis;
2. motyvaciniai pokalbiai, kuriuos vykdė ŽIK komiteto nariai;
3. komitetų mokymai.
•
•
•
•
•
•

Paruoštos koordinatorių vertinimo anketos – atliktos dvi apklausos, kurios padėjo išsiaiškinti
narių požiūrį į koordinatorių kompetencijas, jų darbo etiką, bendravimą.
Priėmus narius buvo vykdomos SA narių krikštynos „Tosterių žygis”, kurio metu vyko orientacinė
kelionė, o vakarą užbaigė neformalus pokalbis su VDU SA prezidente.
Suorganizuotas atskiras ŽIK vakaras, kuriame buvo pristatytos komiteto veiklos ir veikimo
principas.
Toliau naudojama vidinė komunikacijos priemonė – „Mužikų naujienos”.
Tęsiama vidinė motyvacijos kėlimo programa „SAnarys of the month” – kiekvieną mėnesį
renkamas ir apdovanojamas organizacijos narys.
Vykdomos įvairios neformalios veiklos: tvarkadieniai, kelionės į aplinkui esančius miestus,
„Mafija”, Kalėdinis vakaras.
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Administravimas
Įgyvendinta / vykdoma veikla:
•
•
•
•
•
•
•

Palaikomi ryšiai su Studentų reikalų, Studijų bei Valdymo ir investicijų departamentais,
Administracijos direktoriumi, rūmų valdytojomis.
Palaikomi ryšiai su kitomis studentų atstovybėmis bei LSS.
Protokoluojami VDU Studentų parlamento, Valdybos bei komandos susirinkimai.
Registruojami siunčiami ir gaunami dokumentai, sutartys bei įsakymai. Originalai arba kopijos
yra įsegtos į atitinkamus segtuvus bei kaupiamos pagal dokumentų saugojimo taisykles.
Palaikomi ryšiai su kitomis savivaldomis bei LSS.
Buvo rengiami vieši pasisakymai universitetų konsolidacijos tema.
Surengtas komandos stiprinimo vakaras.
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Kontaktai

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė
S. Daukanto g. 27-201, Kaunas, LT-44249
Tel. nr.: (8 37) 32 79 71
El. p.: infovdusa@gmail.com
www.vdusa.lt
Dizainas: Kristina Balčiūnaitė
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