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Sveikinimo žodis

Mieli, VDU Studentai,

vėl atėjo tas momentas, kai pasibaigia dar vienas atstovybės gyvenimo etapas. Pa-
sibaigė mano, kaip prezidentės, veikla VDU SA. Praėję metai buvo tikrai dinamiškai 
unikalūs, turėjome įvairių patirčių. Įvairių pasisekimų ir nesėkmių, tačiau visa ko pabai-
goje išlikome vieni kitiems artimesni nei bet kada anksčiau. O ateityje tų iššūkių ir 
veiklų laukia tik dar daugiau.

Linkiu kiekvienam įžengusiam pro atstovybės duris suprasti, kodėl jis čia atėjo. Kiekvie-
nas esame tas, kuris gali daryti pokytį. Taip pat linkiu kiekvienam suprasti, kad kiekvie-
nas mažas darbas vardan studentų kaupiasi ir kuria geresnę ateitį jiems. Darykite ir 
nebijokite. Darykite teisingai, darykite klydami, tačiau nepamirškite iš klaidų mokytis.

Drąsa, ryžtas, vienybė, bendradarbiavimas, atsakomybė - tai pagrindiniai raktažodžiai,
kurie turi lydėti studentų atstovą kiekviename žingsnyje. Nepamirškite jų!

Ačiū už galimybę augti ir prisidėti prie studentiškos kasdienybės gerinimo!

Vivat VDU SA!
VDU Studentų atstovybės prezidentė
Greta Šmaižytė
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Strūktura ir komanda
Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės struktūra:

• Vytauto Didžiojo universiteto Studentų parlamentas - aukščiausias organizacijos valdymo 
organas;

• Prezidentas - vienasmenis valdymo organas, atsakingas už organizacijos veiklų įgyven-
• dinimą;
• Valdyba - kolegialus valdymo organas, svarstantis esminius klausimus, kurie nepriskirti Stu-

dentų parlamento kompetencijai;
• Revizijos komisija - kontrolės organas, vykdantis organizacijos ir jos juridinių asmenų finan-

sinę bei veiklos kontrolę.

Valdymo ir kontrolės organai:

• Prezidentė - Greta Šmaižytė

• Valdyba: Martynas Švarcas (Pirmininkas), Greta Šmaižytė, Rūta Šerpytytė, Laurynas Nikelis, 

Vytautas Kučinskas.

• Revizijos komisija: Justė Elzbergaitė (Pirmininkė), Živilė Masytė, Linas Jocas

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;
•   Laikraštukas „Studis“.
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Veiklų įgyvendinimo koordinatoriai:

• Greta Šmaižytė - prezidentė;
• Greta Kuliešiūtė - biuro administravimas;
• Kristina Balčiūnaitė - akademiniai reikalai;
• Agnė Rainytė - socialiniai reikalai;
• Jovita Slučkaitė, Rugilė Busilaitė (nuo 2018 m. rugsėjo mėn.) - marketingas ir reklama;
• Erikas Stumbras - žmogiškieji ištekliai;
• Paulius Vaitiekus - projektai ir tarptautiniai ryšiai;
• Dominyka Kurklietytė - kultūra;
• Vaida Eirošiūtė (iki 2018 m. lapkričio mėn.), Evelina Kybartaitė (nuo 2018 m. lapkričio mėn.) 

- ryšiai su visuomene;
• Deividas Skavičius - laikraštukas “Studis”.

Ataskaitiniu laikotarpiu organizacija turėjo narystės statusą:

• Lietuvos studentų sąjungoje (tikrasis narys);

• Kauno jaunimo organizacijų sąjungoje „Apskritasis stalas“ (tikrasis narys);

Ataskaitiniu laikotarpiu organizacijos atstovai dalyvavo šiuose valdy-
mo organuose:

• Vytauto Didžiojo universiteto Taryba – Greta Šmaižytė;

• Rektoratas – Greta Šmaižytė;

• Senatas – 15 studentų atstovų: Greta Šmaižytė, Sandra Matoškaitė, Martynas Švarcas, Lo-

reta Petrauskaitė, Vigilija Žiūraitė, Mindaugas Rumšas, Vytautas Kučinskas, Martynas Vitkus 

(iki 2018 10 02), Eigirdas Sarkanas (iki 2019 03 04), Arnas Bendaravičius (iki 2018 10 02), 

Solveiga Skaisgirytė (iki 2018 10 02, Laurynas Nikelis, Greta Kuliešiūtė (nuo 2018 10 02), 

Paulius Vaitiekus (nuo 2018 10 02), Kristina Balčiūnaitė (nuo 2018 10 02), Liveta Budreckytė 

(nuo 2019 03 04), Tomas Diliūnas (nuo 2019 03 04), Dominyka Kurklietytė (nuo 2019 03 

04), Gabrielė Šturmaitė (nuo 2019 03 04).
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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 atstovau-

jant studentams.
• Dalyvauta visuose VDU Tarybos posėdžiuose.
• Dalyvauta VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos komisijose, Mokslo fondo valdy-

boje;
• Dalyvauta visuose VDU Etikos komisijos, Ginčų komisijos posėdžiuose, kuriuose buvo 

nagrinėjami universiteto bendruomenės skundai dėl galimų pažeidimų;
• Dalyvauta VDU studentiškų organizacijų šalpos valdybos posėdžiuose, kuriuose buvo ver-

tinami VDU veikiančių organizacijų pateikti projektai.
• Deleguoti atstovai į fakultetų apeliacijų komisijų posėdžius, kuriuose buvo svarstomi stu-

dentų skundai ir atstovaujama jų pozicija.
• Dalyvauta VDU - LEU - ASU jungimosi darbo grupėje, susitikimuose su LEU, ASU ben-

druomenėmis.
• Dalyvauta bei deleguoti kiti studentų atstovybės nariai į Erasmus+, dvišalių mainų komisijas.
•  Dalyvauta LR Vyriausybėje rengtoje konferencijoje apie VDU, LEU ir ASU konsolidaciją.
• Vesti mokymai VDU Pirmakursių mentoriams apie komandinį darbą.
• Pakeistas Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendrasis tvarkos aprašas - pakeistas punk-

tas dėl spausdinamų darbų skaičiaus iš trijų kopijų į vieną.
• Atsižvelgiant į konsolidacijos procesus dalyvauta keičiant Skatinamųjų stipendijų tvarkos 

aprašą - įtraukti punktai dėl galimybės stipendijas gauti ir ištęstinių studijų studentams.
• Aktyviai bendradarbiaujama su Studijų bei Studentų reikalų departamentais sprendžiant 

studentų problemas.
• Bendradarbiaujama su Studijų departamento Kokybės skyriumi dėl rengiamų apklausų 

universiteto studentams.
• Aiškiai nešta žinutė VDU valdymo organuose diskutuojant konsolidacijos klausimais, kad 

šie procesai turi nešti naudą studentams ir garantuoti geresnes studijų sąlygas bei studijų 
kokybę.
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Veikla už universiteto ribų:

• Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžiuose.
• Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžiuose bei susitikimuose.
• Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos darbo grupėje dėl įstatų keitimo.
• Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos renginiuose: LSS sąskrydyje, LSS Asamblėjoje, LSS 

Ataskaitinėje - rinkiminėje konferencijoje, LSS Kalėdiniame padėkos vakare.
• Vykta į jaunimo forumą “Y.I.D.: Youth. Integration. Development” Minske (Baltarusija).
• KJOSAS visuotinio susirinkimo metu išrinkta į Kontrolės komisiją.
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Akademinių reikalų
komitetas

Įgyvendinta veikla:

• 2018 m. lapkričio mėn. suorganizuoti Vidiniai narių mokymai Č. Milošo sodyboje. Jų 
metu buvo keliama narių kompetencija akademiniais klausimais. Mokymuose dalyvavo 
aktyviausi komiteto žmonės. Juos vedė VDU SA prezidentė Greta Šmaižytė ir aš, Kristina 
Balčiūnaitė.

• 2018 m. lapkričio 21 d. buvo suorganizuotas pirmasis, akademiniam sąžiningumui skatinti, 
Apšvietimo” egzamino etapas elektroniniu būdu. Jame dalyvavo beveik 600 studentai, iš 
kurių į antrąjį etapą pateko apie 70 studentų iš visos Lietuvos. Antras turas vyko gruodžio 
3 d. Kaune. Šią dieną vyko ne tik egzamino antras etapas, tačiau ir konferencija - diskusija, 
tema: „aukštasis mokslas - verslo marionetė?” Pagrindinis prizas buvo kelionė į Laplandiją.

• Komiteto nariai buvo supažindinti su svarbiausiais universiteto dokumentais. Ateinančiais 
metais šis supažindinimas bus tęsiamas.

Neįgyvendinta veikla:

• 2018 m. gegužės „Pavasario festivalio“ metu ne iki galo įgyvendinta Socakademinė vik-
torina. 

• Tikslas buvo sukordinuoti studijų programų komitetų veiklą. T.y. studentų įsitraukimą į šių 
komitetų veiklą. Tačiau to nepavyko įgyvendinti.

• Nepavyko tinkamai atstovauti tarptautiniams studentams.

Papildoma veikla:

• 2018 m. rudens semestro metu suorganizuota akademiniam sąžiningumui skatinti. Įsi-
traukė daugybė viso universiteto studentų bei dėstytojų. 

• Kartu su ryšių su visuomene ir socialinių reikalų komitetu organizavome akciją, kurios metu 
atsakinėjome į jiems rūpimus klausimus.

• Pradėjome galvoti kaip galima būtų padaryti atsakinėjimą studentams efektyvesnį.
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Socialinių reikalų
komitetas
Įgyvendinta veikla:

• Pastebėjome visą parą sesijų metu veikiančios bibliotekos-skaityklos poreikį universitete, 
todėl ėmėmės veiksmų. Įsitikinome, kad poreikis tikrai yra rinkdami studentų parašus pe-
ticijai, surinkome 710 parašų. Parengėme raštišką prašymą Rektoriui ir VDU Studentų at-
stovybės Prezidentė pristatė studentų poreikį Rektorato posėdyje. Buvo pažadėta sudaryti 
visą parą veikiančios bibliotekos-skaityklos planą ir jį įgyvendinti.

• Pastebėjus psichologinės pagalbos stoką universitete buvo kreiptasi į VDU Psichologijos 
kliniką, tačiau klinikoje dirbantys žmonės teigė, kad pagalba suteikiama visiems besikreipi-
ančiams studentams. Vėliau keli socialinių reikalų komiteto nariai bandė kreiptis į kliniką ir 
pastebėjo, kad greitai ir efektyviai sulaukė pagalbos.

• „Pavasario festivalio“ metu buvo sumanyta eiti į gyvą kontaktą su studentais ir taip kalbė-
tis apie jiems kylančias problemas. Sulaukėme kelių klausimų, į kuriuos greitai atsakėme. 
Didelio susidomėjimo ši iniciatyva nesulaukė.

• Surengėme 2 kraujo donorystės akcijas. Iš viso buvo 122 bandymai duoti kraujo, iš jų 83 
kraujo dotacijos. Tokiomis akcijomis siekėme skatinti studentų socialinę atsakomybę.

• Įvyko komiteto narių mokymai su lektore VDU SA Alumni Solveiga. Buvo stiprinamos 
komiteto narių socialinės srities kompetencijos. Po mokymų nariai saugiau jautėsi atsaky-
dami studentams į socialinių reikalų klausimus ir labiau išmanė socialinius reikalus.

• Parengėme atmintinę „Ką turi žinoti socas?“. Šios atmintinės rengimas komiteto nariams 
padėjo pasigilinti į socialinius universiteto reikalus ir dokumentus. Taip pat atmintine vado-
vaujamasi atsakant į studentams kylančius klausimus.

• Dalyvavome GrandSoc‘as mokymuose. Mokymų metu išgrynintos bendros visų aukštųjų 
mokyklų studentams kylančios socialinės problemos.

• Veikėme Socialinės dimensijos projekto parengimo darbo grupėje. Dalyvavo viena narė, 
kuri rinko duomenis apie socialinę dimensiją ir jais dalinosi su Lietuvos studentų sąjunga.

• Parengėme ir išviešinome VDU socialinės aplinkos tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti universi-
teto socialinės aplinkos trūkumus ir vėliau juos spręsti. Surinkta 422 atsakymai.
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Nuolatos vykdoma veikla:

• Atstovaujame studentams bendrabučių tikrinimo metu, kuomet administracija tikrina 
švarą ir tvarką bendrabučiuose gyvenančių studentų kambariuose. Mes užtikriname, kad 
studentai nebūtų baudžiami be reikalo.

• Studentams atsakome į jų užduodamus klausimus elektroniniame pašte, socialiniuose tin-
kluose ir gyvame kontakte. Dažniausiai užduodami klausimai yra susiję su socialinėmis ir 
skatinamosiomis stipendijomis, bendrabučių mokesčiais, viešojo transporto maršrutų trū-
kumu, paskolomis, studijų mokesčio grąžinimu ir mokestinėmis lengvatomis.

• Organizuojame ir vykdome bendrabučių pirmininkų rinkimus, kuriuose bendrabučių 
gyventojai išsirenka savo atstovus, kurie visus metus rūpinasi bendrabučių gyventojų 
gerove ir užimtumu.
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Projektų ir tarptautinių 
ryšių komitetas
Įgyvendinta veikla:

• 2018 m. pradžioje buvo pateiktas projektas į Kauno miesto savivaldybę “Pavasario festiva-
lis’18”, kuriam buvo gautas 4925 eurų finansavimas.

• 2018 m. gegužės mėnesį buvo pateikti du projektai į Lietuvos Studentų sąjungos fondą, 
deja, tačiau finansavimas nei vienam projektui nebuvo gautas.

• 2018 metais buvo pasirašyti mandatai su 3 užsienio organizacijomis: “Stowarzyszenie Edu-
kacij Nieformalnej Kulturatka”, “Kultur un Art Initiative e. V.” bei “Aksaray University Inter-
national Students Club”. Iš šių trijų projektų, finansavimą gavo vienas - “Addicted2Life”, 
organizuojamas “Aksaray University International Students Club”, kuris bus įgyvendintas 
2019 metų spalio mėnesio pradžioje ir į jį galės vykti 5 delegatai iš Vytauto Didžiojo uni-
versiteto.

• 2019 m. sausio mėnesį pateiktas projektas “Pavasario Festivalis’19” į Kauno miesto sa-
vivaldybę. Dėl susiklosčiusių aplinkybių, atsakymo dar vis laukiame iš savivaldybės apie 
projekto finansavimo galimybes.

• 2019 metų vasario mėnesį buvo pateikta paraiška į Vytauto Didžiojo universiteto Šalpos 
fondą, iš kurio laukiamas papildomas finansavimas.

• 2019 metų kovo mėnesio pradžioje buvo pateiktas projektas į naują fondą - “Švietimo, 
sporto ir mokslo ministeriją”, prašoma pinigų suma buvo 6500 eurų. Atsakymo dar laukia-
ma.

Neįgyvendinta veikla:

• Kadencijos metu buvo numatyta į Lietuvos Studentų sąjungos fondą pateitki 5 projektus, 
kadangi jis buvo panaikintas, tai nebuvo galimybės išpildyti šio išsikelto tikslo.

• Veiklos plane buvo numatyta parašyti projektą pagal “Erasmus+” programą, tačiau, po 
ilgų diskusijų kartu su komanda, valdyba bei komitetu, buvo nuspręsta, jog šio fondo pro-
jektas pareikalautų labai daug žmogiškųjų išteklių, dėl kurios priežasties nukentėtų Stu-
dentų atstovybės pagrindinė misija - studentų atstovavimas.
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Papildoma veikla:

• Dalyvauta Lietuvos Studentų sąjungos darbo grupėje, kurios metu buvo svarstomas para-
mos fondo nuostatų projektas bei tolimesnis likimas.

• Buvo organizuojami mokymai studentiškai organizacijai AJMD “Modusas” projektų tem-
atika, kurių metu buvo keliamos jų narių kompetencijos projektų rašyme, sąmatos dėlio-
jime bei įgyvendinime.
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Marketingo ir reklamos 
komitetas
Įgyvendinta veikla:

• Pratęsti 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.

• Pasirašytos naujos 8 sutartys su įmonėmis projekte “VDU nuolaidą IMU”, kurios suteikia 
VDU studentams specialias nuolaidas.

• Barterinių mainų arba piniginiu pagrindu yra gauta 2600eur. Gauta paramos iš daugiau nei 
30 trumpalaikių sutarčių, kuriose įmonės įsipareigoja skirti vienkartinę paramą renginiams 
ar projektams.

• Buvo pakeista komiteto veikimo forma, pradėti daryti susirinkimai 2 kartus per savaitę. 
Daugiau dėmesio skiriama gerai padaryti komercinį pasiūlymą, dedama daugiau vizuali-
os medžiagos. Komercinius pasiūlymus pradėjome daryti visiems mūsų organizuojamies 
renginiams, kuriems ieškoma paramos.

• Pildomas dokumentas, kuriame nuolat talpinama informacija apie rėmėjus, su kuo yra su-
sisiekta, kurioje stadijoje yra derybos, priskiriamas kontaktuojantis asmuo ir kita svarbi in-
formacija. Dokumentas yra tęsiamas, todėl nariai ateityje galės matyti potencialių remėjų 
kontaktus.

• Su didele dalimi potencialių remėjų įmonių vadovu dėl paramos einame susitikti gyvai ir 
aptarti visas galimybes kas leidžia priimti abiems pusėms geresnių sprendimų.
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Ryšių su visuomene
komitetas

Įgyvendinta / vykdoma veikla:

• Komiteto veiklų puoselėjimas -  organizuojami kassavaitiniai susirinkimai, kurių metu 
skatinamas komiteto narių aktyvumas bei saviraiška. Susirinkimų metu skirstomasi darbais, 
planuojamos būsimos veiklos. 

• Komiteto narių kompetencijos kėlimas organizuojant mokymus – jų metu suteiktos te-
orinės ir praktinės žinios, naudingos kasdienėje komiteto veikloje. Suorganizuoti 5 komiteto 
narių mokymai apie „Adobe photoshop“, internetinių tinklalapių administravimą, vizualų 
kūrimą, straipsnių ir pranešimų rašymą.

• Tinklalapio www.vdusa.lt administravimas – pastoviai atnaujinama informacija, pateikia-
mos aktualios naujienos bei renginiai. Patalpinta 18 įrašų, 5 iš jų anglų kalba.

• VDU SA Facebook plafformos veikla - sukurtas dar vienas atstovybės Facebook pasky-
rai skirtiems pranešimams mėlynos spalvos dizainas, informuojantis apie SA planuojamas 
veiklas, apklausas, kreipimąsi į studentus. Studentai informuojami apie visas VDU studentų 
atstovybėje  bei universitete vykstančias aktualijas, dalinamasi VDU SA veiklų/renginių 
įrašais ir nuotraukomis/video medžiaga. Operatyviai atsakinėjama į studentų užduodamus 
klausimus. Per metus VDU Facebook platformoje sekėjų skaičiaus išaugo nuo 8 659 iki 
9,103. Daugiausia įrašų pasidalinta akademine/socialine tematika.

• VDU SA Facebook paskyros „VDU -  Nuolaida imu“ administravimas – šioje paskyroje 
pateikiamos marketingo ir rinkos komiteto gautos nuolaidos, darbo, praktikų pasiūly-
mai, konkursai. Atnaujintas puslapio stilius, maketai. Sukurtas interaktyvus VDU nuolaidų 
žemėlapis. Puslapis turi 1941 sekėją. Paleisti 23 įrašai. 

• VDU SA Facebook paskyros  „Apšvietimas“ paskyros veikla – atnaujintas akademinio 
išbandymo „Apšvietimas 2018“ logotipas, atspausdinta šio logotipo lipdukų, bei plakatų. 
Šioje paskyroje viešinta akademinis egzaminas/ konferencija „Apšvietimas“ bei „Akade-
minio sąžiningumo“ iniciatyva. Puslapio sekėjų skaičius pakilo nuo 1274  iki  1 529 sekėjų. 
Sumontuotas 1 partizaninis bei 1 „Apšvietimas 2018“ konferencijos filmukas. Viešinant 
renginį buvo bendradarbiauta su kitomis savivaldomis bei Lietuvos studentų sąjunga.

• VDU SA Facebook paskyros  „Humans of VMU“ veikla – per metus sekėjų skaičius pakilo 
nuo 1546 iki 1638, paleistas 21 įrašas.

• Instagram (vdu_sa) paskyros veikla – sukurta nauja Instagram istorijos rubrika „Klausk VDU 
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SA“, kurioje studentų užduodami klausimai yra operatyviai atsakomi. Paskyra turi 893 
sekėjus, patalpinta 10 įrašų.

• Bendradarbiavimas su kitomis atstovybėmis -  palaikytas glaudus ir draugiškas ryšys su kit-
omis savivaldomis. Dalyvavome Lietuvos studentų sąjungos organizuojamuose „PR PRO“ 
bei Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybės organizuojamuose „GRAND RsV“ 
mokymuose, kuriuose kėlėme savo kompetencijas  ryšių su visuomene sferoje. 

• Bendradarbiavimas su „Studis komitetu“ – VDU SA Facebook paskyroje dalinamės nau-
jais žurnaliuko numeriais, buvo surengti išvažiuojamieji mokymai Č. Milošo sodyboje.
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Kultūros komitetas
Įgyvendinta veikla:

• 2019 m. gegužės 9-10 d. suorganizuotas „Pavasario festivalis 2018”,  kurio metu studen-
tams suteikta galimybė įdomiai praleisti laisvalaikį: dalyvavimas socialinėse, akademinėse 
akcijose, paskaitose, workshop‘uose, sporto renginiuose ir t.t. Per abi dienas viso festivalio 
metu sulaukta apie 2000 dalyvių organizuojamose veiklose ir 1000-2000 žiūrovų uždary-
mo koncerto metu.

• 2019m. balandžio 19 d., gegužės 3d. surengtos „Pavasario festivalio“ intro dienos, kurių 
metu studentai ir Kauno gyventojai turėjo progą susipažinti su Pavasario festivaliu ir jo 
idėja. Padaryti 2h trukmės informaciniai punktai Laisvės alėjoje prie fontano, kur buvo dali-
namos skrajutės, suteikiama informacija apie festivalį ir jo veiklas, vykdomi iššūkiai, dalijami 
prizai. Per abi dienas sulaukta 300 žmonių susidomėjimo.

• 2019 m. balandžio 26 d. surengtas VDU sportinio pokerio turnyras, kurio metu vyko stu-
dentų bendravimo neformalioje aplinkoje ir įsiliejimo į bendruomenę skatinimas. Sulaukta 
50 užsiregistravusių ir 32 sudalyvavusių studentų.

• 2019 m. balandžio 25d., gegužės 2 ir 8d. Suorganizuotas VDU Pavasario protmūšis, kurio 
metu buvo skatinamas bendradarbiavimas tarp universiteto studentų, organizacijų (tarp 
dalyvių – „Modusas“, „Verslo praktikų centras“, VDU choras). Sulaukta 10 užsiregistravusių 
komandų, suorganizuoti 3 protmūšio etapai. Finalinis etapas suorganizuotas „Džempu-
be“.

• 2019 m. gruodžio 6 d. surengtas VDU bendruomenės Kalėdinis vakaras, kurio metu pas-
katinta studentų saviraiška bei jų ir universiteto darbuotojų bendruomeniškumas. Pasirodė 
14 universiteto studentų, sulaukta 250 susidomėjusių bendruomenės narių, vakaro metu 
išpildyta socialinė akcija (surinkta 80e gyvūnų globos namams).

• 2019 m. gruodžio 20 d. suorganizuotas VDU SA Kalėdinis vakaras, kurio metu stiprinamas 
VDU SA narių tarpusavio bendravimas. Pakeista renginio koncepcija – renginys padarytas 
padėkų vakaro tematika, labiau apgalvotos nominacijos bei vyko formaliau, nei įprasta. 

• 2019 m. rugsėjo 7-9 d. ir 14-16 d. suorganizuota pirmakursių stovykla „Subalansuotas 
Fuksas 2018“, kurios metu pirmakursiai įgavo naudingų socialinių įgūdžių, susipažino su 
universiteto struktūra, studentų atstovybe, turiningai praleido laisvalaikį. Buvo tikimasi, kad 
bent po 1 narį iš grupelės išreikš norą ir susidomėjimą tapti studentų atstovu. Taip neįvyko, 
tačiau iš kai kurių grupelių prisidėjo po 2 ar daugiau pirmakursių, kas vis dėlto išpildo 
tikėtuosius lūkesčius. Per abu savaitgalius sudalyvavo 200 pirmakursių. 
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• 2019 m. kovo 14 d. organizuojama Prezidento inauguracija ir VDU SA gimtadienis, kurių 
metu inauguruojamas VDU SA prezidentas, skatinamas bendravimas neformalioje aplinko-
je, Alumnių įtraukimas.

Neįgyvendinta veikla:

• V2 dėstytojų apdovanojimai. Priežastis – per mažas susidomėjimas renginiu, jaučiama, kad 
renginys bendruomenei neša ne tiek naudos, kiek tikimasi, reikalauja daug finansinių bei 
žmogiškųjų išteklių. Nuspręsta padaryti metų pertrauką ir apgalvoti galimybę renginį dar-
yti kas du metus.

• „Moksleivi, pabūk studentu“. Nebuvo gautas finansavimas, nerasta papildomų išteklių 
igyvendinti šią idėja. 

Papildoma veikla:

• Dalyvavimas KKSA organizuojamuose laisvalaikio komitetų mokymuose.
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Žurnalas
„Studis“

Įgyvendinta veikla:

• Žurnalas ir toliau buvo leidžiamas kartą per sezoną. Taupant atstovybės biudžeto lėšas 
nuspręsta atsisakyti popierinių leidinių ir vietoj jų dalintis elektroninėmis žurnalo numerių 
versijomis. Iš viso išleisti trys numeriai: vasaros, rudens ir žiemos. Pradėtas ruošti pavasario 
numerio leidinys.

• Žurnalo socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose toliau buvo vykdomi komu-
nikacijos planai ir keliamas turinys. Pasirodžius naujiems žurnalo numeriams komunikacija 
būdavo sustiprinama. Aktyviausiai soc. tinkluose buvo reklamuojamas rudens numeris (pa-
sinaudota „Facebook“ suteiktu kreditu). Šiuo metu „Facebook“ paskyrą seka apie 1380 
žmonių, „Instagram“ – virš 190. Lankomumas „Studžio“ tinklaraštyje (magazinestudis.
wordpress.com) išaugo dvigubai.

• Žurnale buvo publikuojami interviu su universiteto dėstytojais, aktyviais studentais ir ab-
solventais. Savo patirtimi su skaitytojais dalijosi studentai, sugrįžę iš universiteto siūlomų 
mainų programų. Žurnalo numeriuose netrūko studentų kūrybos, įvairių rekomendacijų, 
apžvalgų, straipsnių aktualiomis temomis.

• Buvo bendradarbiaujama su kitomis universitete veikiančiomis organizacijomis bei klubais, 
pristatyta jų veikla. Publikuoti straipsniai apie universitete veikiančias organizacijas – Mi-
guelio de Cervanteso ispanų kalbos ir kultūros klubą, VDU studentų kūrybinę grupę Dec-
lamationes, VDU Verslo praktikų centrą. Taip pat parengta publikacijų, bendradarbiaujant 
kartu su VDU Karjeros centru ir VDU Psichologijos klinika. „Studis“ buvo vienas iš papil-
domų sklaidos kanalų, dalinantis ne tik studentų atstovybės, bet ir universiteto studentų 
organizuojamais renginiais.

• VDU SA organizuojamo „Pavasario festivalio“ metu buvo paimti interviu iš festivalyje pas-
kaitas vedusių dirigento Donato Katkaus ir ultramaratonininko Aido Ardzijausko.

• Užmegzti kontaktai su Valstybiniu Jaunimo teatru, džiazo šokių asociacija „Jazz House“, 
VDU doktorantų klubu. Pasidalinta iš kitų šaltinių gauta informacija apie konferencijos 
„TEDxKaunas“ renginius, Erasmus+ praktikos pasiūlymą Italijoje, duomenų apsaugos pa-
reigūnų sertifikavimą. Pasidalinta VDU SA rėmėjų – Laipiojimo centro „Miegantys drambli-
ai“ ir „Printakas“ – reklama.

• Kartu su Marketingo ir reklamos bei Ryšių su visuomene komitetais buvo surengti išvažiuo-
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• jamieji mokymai į Česlovo Milošo sodybą, kur mokymų dalyviai gilino interviu rengimo, 
viešojo kalbėjimo, socialinių tinklų administravimo žinias. Atskirai komiteto nariams at-
stovybėje vyko turinio valdymo sistemos „WordPress“ pažinimo mokymai.

• Žurnalo kūrybinę komandą sudarė studentai iš įvairių studijų programų, tokių kaip viešoji 
komunikacija, lietuvių filologija ir leidyba, kūrybinės industrijos, multimedijos ir interne-
to technologijos ir kt. Komandoje turėjome ir vieną anglakalbį narį, kuris papildė žurnalo 
turinį, rašydamas apie savo bei kitų užsieniečių patirtį tiek Lietuvoje, tiek universitete.
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Žmogiškųjų išteklių 
komitetas 

Įgyvendinta veikla:

• Sukurta nauja narių pritraukimo į komitetą sistema - “ŽIK atranka”. Šios atrankos dalyviai 
sėkmingai įveikę tris etapus (motyvacinės anketos, mokymų ir debatų) turėjo progą pa-
pildyti žmogiškųjų išteklių komiteto gretas. Būtent taip per praėjusius metus prie komiteto 
prisijungė 3 atstovybės nariai

• Ir toliau sėkmingai vykdyta vidinė atstovybės motyvacijos kėlimo programa –“SAnarys of 
the MONTH”, kurios metu kas mėnesį išrinkdavome bei apdovanodavome darbščiausią 
organizacijos narį.

• Komitetas ir toliau rūpinosi atstovybės neformaliomis veiklomis. Buvo surengtos išvykos, 
tradiciškai paminėtos didžiausios metų šventės. Nebuvo pamiršti ir tradicija tapę žaidimų 
vakarai ar išvyka į Č. Milošo sodybą. Taip pat atgaivinta sena VDU SA tradicija – vyrų ir 
moterų vakarai.

• Įgyvendintas naujas renginys “Žolinių festivalis”, kuriuo siekiami ugdyti organizacijos ben-
druomeniškumą pritraukiant senuosius atstovybės narius. Rugpjūčio mėnesį vykęs rengi-
nys įvyko sklandžiai, o ateityje šiuo renginiu tikimasi sulaukti dar didesnio dabartinių bei 
buvusių narių įsitraukimo. Taip pat nebuvo užmiršta dar viena Alumni įtraukimo priemonė 
– “Alumni arbatėlė”.

• Ir toliau sėkmingai vykdytas naujos koncepcijos narių priėmimas į studentų atstovybę. An-
trus metus vykdomas metodas ir vėl įgyvendintas trimis etapais: 1. susipažinimas su orga-
nizacijos komitetais, jų veikla bei atstovybės prezidente; 2. motyvaciniai pokalbiai, kuriuos 
vykdė ŽIK komiteto nariai; 3. Atstovybės bei komitetų mokymai su esamais bei buvusiais 
nariais.

• Tradiciškai, būsimiems SA nariams buvo surengtas “Tosterių žygis” – kelionė miesto gat-
vėmis, kurią vainikuoja būsimų atstovybininkų priesaika organizacijai. Po viso to vyko nau-
jiesiems nariams dar nežinomo – žmogiškųjų išteklių komiteto prisistatymas, o vakarą vain-
ikavo pasikalbėjimai su atstovybės komandos nariais.

• Žmogiškųjų išteklių komitetas komunikacijai su atstovybės nariais ir toliau naudojo nari-
ams žinomą “Žiko Mužiko” paskyrą. Ja buvo komunikuojama asmeniškai arba vidinėse 
grupėse. Buvo pranešama informacija apie artėjančius svarbius susirinkimus, neformalias 
veiklas arba kitą naudingą informaciją. Taip pat siekiant praskaidrinti atstovybininkų kas- 
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dienybę buvo dalinamasi ir šmaikščiu turiniu. Vienas iš tokių atvėjų – Kovo 8-osios sveikin-
imas, kuris šiuo metu prieinamas visiems VDU studentų atstovybės puslapyje. 

• Tarptautinės studentų dienos proga įgyvendinta visiškai nauja iniciatyva organizacijos vi-
duje. Šios šventės proga motyvuočiausi organizacijos nariai turėjo progą dienai tapti at-
stovybės komitetų koordinatoriais, administratoriumi ar net prezidentu. Dienos eigoje 
nariai turėjo įvykdyti realiams užduotis, kurias paruošė tikrieji komandos nariai. O išrinkti 
motyvuočiausius, kuriems atiteto šios užduotys, padėjo jau anksčiau minėta atstovybės 
motyvavimo programa “Sanarys of the month”.

• Siekiant užtikrinti sklandžią komunikaciją su visais atstovybės nariais, buvo sukurta nauja 
bendra grupė – “VDU SA PIRMAMEČIAI”, kurios dėka SA komandai, prezidentei ar ŽIK 
tapo lengviau komunikuoti su dideliu būriu naujųjų atstovybininkų.

• jamieji mokymai į Česlovo Milošo sodybą, kur mokymų dalyviai gilino interviu rengimo, 
viešojo kalbėjimo, socialinių tinklų administravimo žinias. Atskirai komiteto nariams at-
stovybėje vyko turinio valdymo sistemos „WordPress“ pažinimo mokymai.

• Žurnalo kūrybinę komandą sudarė studentai iš įvairių studijų programų, tokių kaip viešoji 
komunikacija, lietuvių filologija ir leidyba, kūrybinės industrijos, multimedijos ir interne-
to technologijos ir kt. Komandoje turėjome ir vieną anglakalbį narį, kuris papildė žurnalo 
turinį, rašydamas apie savo bei kitų užsieniečių patirtį tiek Lietuvoje, tiek universitete.
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Administravimas
Įgyvendinta / vykdoma veikla:

• Palaikomi ryšiai su Studentų reikalų, Studijų bei Valdymo ir investicijų departamentais, Ad-
ministracijos direktoriumi, rūmų valdytojomis.

• 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.

• Renkant aukščiausią VDU SA valdymo organą – Studentų parlamentą – buvo priimami 
kandidatų prašymai. Užregistruoti bei VDU SA prezidento patvirtinti prašymai įsegami į 
Studentų parlamento segtuvą.

• Bendradarbiaujama su Transporto, Informacinių technologijų skyriais universiteto trans-
porto ir inventoriaus panaudos tikslais.
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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: Rugilė Juciūtė


