Sveikinimo žodis

Mieli VDU studentai,
Praėję metai tikrai buvo kupini iššūkių tiek mūsų universitetui, tiek studentams, tiek ir VDU Studentų
atstovybei. Tebevykstantys pokyčiai visoje švietimo sistemoje kelia daugiau klausimų negu suteikia
atsakymų ir tai tikrai neramina visą akademinę bendruomenę. Vis dėl to pastarųjų kelių mėnesių
įvykiai, susiję su aukštųjų mokyklų konsolidacija, nuteikia optimistiškai, todėl tikimės geriausio ir
judame pirmyn.
Nepaisant to, jog Studentų atstovybės prezidentu teko būti ir su komanda darbuotis tik vienerius
metus, tačiau per šį laiką pamačiau, jog studentų balsas universitete tikrai yra girdimas ir laukiamas.
Galbūt ne visuose procesuose studentų aktyvumas yra matomas bei pakankamas, tačiau svarbiausia
yra tai, jog su Studentų atstovybės pagalba jis ženkliai auga ir neša teigiamus pokyčius.
Todėl ateities kartoms noriu palinkėti ir toliau būti aktyviais, drąsiais ir žengti tik pirmyn!
Vivat VDU SA!
VDU Studentų atstovybės prezidentas
Eigirdas Sarkanas
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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:
•
•
•

Prezidentas – Eigirdas Sarkanas;
Viceprezidentas – Arnas Bendaravičius;
Valdyba: Žygimantas Mituzas (pirmininkas), Eigirdas Sarkanas (pagal užimamas prezidento
pareigas), Arnoldas Chmelevskis, Nerijus Tamošiūnas, Vytautas Kučinskas, Arnas Bendaravičius
(pagal užimamas viceprezidento pareigas), Ąžuolas Mocevičius;
Revizijos komisija: Gytis Perevičius (pirmininkas), Karolina Sakalauskytė, Gediminas Valaitis,
Justė Elzbergaitė, Vaidas Galinis.

•

Pagrindinės veiklos kryptys ataskaitiniu laikotarpiu:
•
•

Studentų atstovavimas lokaliu ir nacionaliniu lygmeniu;
Bendradarbiavimo skatinimas su kitomis Vytauto Didžiojo unviersiteto bei kitų aukštųjų
mokyklų organizacijomis;
Organizacijos stiprinimas bei plėtojimas.

•

Veiklos kryptims įgyvendinti veikė šie komitetai:
•
•
•
•

Akademinių reikalų;
Socialinių reikalų;
Projektų ir tarptautinių ryšių;
Marketingo ir reklamos;

•
•
•
•

Kultūros;
Ryšių su visuomene;
Laikraštukas „Studis“;
Žmogiškųjų išteklių.
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Veiklų įgyvendinimo koordinatoriai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigirdas Saraknas – prezidentas;
Arnas Bendaravičius – viceprezidentas;
Augustina Mišeikaitė (iki 2016 m. gegužės mėn.), Vytautas Kučinskas – biuro administravimas;
Greta Šmaižytė – akademiniai reikalai;
Solveiga Skaisgirytė – socialiniai reikalai;
Lukas Dzedulionis – marketingas ir reklama;
Laurynas Nikelis – žmogiškieji ištekliai;
Arnoldas Borovskis – projektai ir tarptautiniai ryšiai;
Viktorija Šaulytė – kultūra;
Martynas Švarcas ir Rūta Šerpytytė – ryšiai su visuomene;
Živilė Masytė – laikraštukas „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 – Eigirdas Sarkanas;
Rektoratas – Eigirdas Sarkanas;
Senatas – 12 studentų atstovų: Loreta Petrauskaitė, Odeta Liesionienė, Vaidas Galinis, Paulius
Baltokas, Eigirdas Sarkanas, Arnas Bendaravičius, Arnoldas Borovskis, Greta Šmaižytė, Karolina
Sakalauskytė, Viktorija Šaulytė, Justinas Petkus, Ąžuolas Mocevičius.
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Prezidento metinė
veiklos ataskaita
Studentų atstovavimas universiteto valdymo organuose:
•
•
•

Dalyvauta visuose Rektorato posėdžiuose atstovaujant VDU studentams;
Dalyvauta visuose Senato bei Senato strategijos komiteto posėdžiuose atstovaujant studentams;
Dalyvauta visuose VDU Tarybos posėdžiuose. Vieno iš posėdžių metu, kai buvo svarstomas
universiteto biudžetas, jame buvo numatyta gerokai mažesnė suma studentų stipendijoms,
tačiau posėdžiu metu pavyko susitarti dėl didesnės sumos. Priešingu atveju, jeigu būtų priimtas
siūlytas biudžetas, stipendijos studentams būtų sumažėjusios.

Studentų interesų atstovavimas universiteto komisijose ir
darbo grupėse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dalyvauta visose VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos komisijose;
Dalyvauta visose VDU Ginčų komisijose bei VDU Etikos komisijose, kuriose buvo nagrinėjami
VDU bendruomenės narių skundai;
Dalyvauta visuose VDU studentiškų organizacijų šalpos valdybos posėdžiuose, kuriuose buvo
vertinami pateikti projektai. Šiemet skirta suma 15000 EUR (išdalinta – 14800 EUR);
Dalyvauta bei deleguoti kiti studentų atstovai fakultetų apeliacijų komisijose, kuriose buvo
atstovaujama studentų pozicija;
Dalyvauta VDU reguliamino keitimo darbo grupėje, kuriose išsakytos pastabos dėl privalomų
paskaitų lankymo, dėl papildomo egzaminų perlaikymo bei naujos A, B, C dalykų koncepcijos;
Dalyvauta VDU – LEU jungimosi darbo grupėje, kuriose išreikšta pozicija kaip turėtų atrodyti
Studentų atstovybė po susijungimo;
Dalyvauta VDU Statuto keitimo darbo grupėje;
Dalyvauta Academia Cum Laude studentų priėmimo komisijoje;
Deleguoti kiti studentų atstovybės nariai į dvišalių mainų komisijas (Arnas Bendaravičius,
Sandra Matoškaitė, Solveiga Skaisgirytė, Arnoldas Borovskis).

Daryta įtaka Kauno jaunimo politikos formavime:
•
•
•

Dalyvauta bei deleguoti kiti studentų atstovybės nariai į KJOSAS vadovų klubo susitikimuose;
Dalyvauta susitikimuose su Kauno miesto meru bei vicemeru aptariant Studentų skvero plėtros
galimybes;
Dalyvauta Kauno miesto savivaldybės Akademinių reikalų tarybos posėdžiuose, kurių metu
buvo aptartos studentų užimtumo plėtojimo galimybės bei kiti įvairūs klausimai.

Aktyviai dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos veikloje:
•
•
•

Dalyvauta visuose Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžiuose, atstovaujant VDU
studentams nacionalinėje organizacijoje;
Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos vykdomuose / organizuojamuose renginiuose: LSS
Asamblėjoje, LSS sąskrydyje, LSS ataskaitinėse bei rinkiminėse konferencijose, LSS Alma Mater
konferencijoje bei LSS Kalėdiniame padėkos vakare;
Drauge su kitais Lietuvos studentų sąjungos atstovais dalyvauta susitikimuose su Lietuvos
Respublikos Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, taip pat susitikime su partijų kandidatais
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•
•

į Švietimo ir mokslo ministerijos ministro postą bei susitikime su dabartine Švietimo ir mokslo
ministre Jurgita Petrauskiene ir viceministru Giedriumi Viliūnu. Su visais jais buvo aptarti
panašūs klausimai susiję su stipendijų didinimu, bendrabučių renovacija, tarptautinių studentų
integracija, socialinėmis problemomis, aukštųjų mokyklų konsolidacija bei kiti klausimai;
Svečio teisėmis dalyvaut Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžiuose, kuriuose buvo
pristatomi bei ginami VDU SA teikti projektai į LSS fondą;
Dalyvauta Baltic Organizational Meeting (BOM), kuriame buvo aptarti mažiau atstovaujamų
studentų grupių klausimai bei jų atstovavimo galimybės.

Kita veikla:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Suorganizuotas susitikimas su VDU studijų departamentu bei kokybės skyriumi, kuriame kartu
su visais studentų atstovybės nariais turėjome galimybę aptarti įvairius su studijų kokybe
susijusius klausimus, išsakyti pastabas dėl dėstytojų vertinimo anketos, siekiant jas tobulinti;
Studentų atstovybėje suorganizuota diskusija su VDU Rektoriumi Juozu Augučiu dėl privalomų
paskaitų, aukštųjų mokyklų konsolidacijos bei kitų klausimų;
Dalyvauta susitikime su VDU studentais Vilniuje, kurio metu buvo aptartos jų galimybės
dalyvauti Studentų atstovybės veikloje, aptartos problemos su kuriomis jie susiduria;
Dalyvauta susitikimuose su VDU studentiškomis organizacijomis (Modusas, ESN, Sielovada, VDU
Radijas), kurių metu buvo aptartos glaudesnio bendradarbiavimo galimybės;
Kartu su ELSA VDU prezidente, Lietuvos studentų sąjungos prezidentu bei kitais atstovais
dalyvauta susitikime su Teisingumo viceministru Justu Pankausku. Susitikimo metu buvo
aptartos studentų praktikos galimybės ministerijoje, problemos susijusios su darbų plagijavimu
bei jų prevencija bei būdai kaip su tuo kovoti;
Atlikti du VDU Studentų tyrimai. Vienas tyrimas buvo atliktas siekiant išsiaiškinti studentų
nuomonę apie privalomas paskaitas bei kokias problemas tai sukeltų jiems (net 87 proc. studentų
pasisakė PRIEŠ privalomą paskaitų lankymą mūsų universitete. Kitas tyrimas bus skirtas 2016
metais studijas baigusiems studentams, siekiant išsiaiškinti ar jie baigiamųjų darbų gynimų
metu patyrė papildomų neplanuotų išlaidų. Deja, tačiau net 12 procentų studentų patyrė tokių
išlaidų.
Dalyvauta Socialinių mokslų fakulteto Tarybos bei dekanato posėdžiuose;
Inicijuota bei sukurta darbo grupė dėl VDU SA įstatų keitimo (Greta Šmaižytė, Arnoldas
Borovskis, Žygimantas Mituzas, Eigirdas Sarkanas, Vytautas Kučinskas);
Inicijuota bei sukurta darbo grupė dėl VDU SA strategijos sukūrimo (Eigirdas Sarkanas,
Greta Kūliešiūtė, Justė Elzbergaitė, Mantas Pėstininkas, Rokas Malinauskas, Martynas Vitkus,
Dominyka Kurklietytė);
Sukurta darbo grupė dėl VDU – LEU studentų atstovybių jungimosi (VDU SA atstovai – Eigirdas
Sarkanas, Greta Šmaižytė, Vytautas Kučinskas);
Ataskaitiniu laikotarpiu studentai buvo konsultuoti dėl jiems iškilusių problemų. Taip pat buvo
priimami studentų skundai, kurie pagal kompetenciją buvo perduodami spręsti administracijai.
Visuose šiuose procesuose mes aktyviai veikėme ir su mūsų pagalba VDU futbolo komanda
gavo futbolo aprangas, išspręstos mados dizaino studijų programos studentų problemos,
psichologijos studentų problema dėl seminaro, kurio laikas buvo numatytas šeštadienį bei
kitos).
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Studentų atstovybės narių veikla padaliniuose,
organizacijose, projektuose bei institucijose:
•
•

Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ visuotinio susirinkimo metu į KJOSAS
Valdybą išrinkti net trys VDU SA nariai: Žygimantas Mituzas, Sandra Matoškaitė ir Arnoldas
Borovskis, į KJOSAS revizijos komisiją išrinktas Eigirdas Sarkanas;
Lietuvos studentų sąjungos ataskaitos teikimo bei rinkiminės konferencijos metu į LSS
Priežiūros komitetą išrinktas Vytautas Kučinskas.

Įvertinimai:
•
•

LSS Kalėdiniame padėkos vakare VDU SA buvo nominuota net keturiose nominuota net
keturiose nominacijose (Metų iniciatyva, metų koordinatorius, metų socakademas bei metų
savivalda);
Laimėtos dvi nominacijos: LSS metų socakademe tapo Greta Šmaižytė, o „Apšvietimas“ gavo
LSS metų iniciatyvos apdovanojimą.
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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. Taip skatinamas skaidrios informacijos pateikimas bei matomas
Studentų atstovybės narių veikimas akademinėje srityje.
Aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos studentų sąjunga, įsitraukiama į jų vykdomas veiklas,
dalyvaujama susitikimuose.
Aktyviai bendradarbiaujama su universiteto administracija dėl bendrų veiklų įgyvendinimo,
atitinkamų dokumentų atsiradimo iniciavimo ir esamų tobulinimo.

Įgyvendinta veikla:
Suorganizuoti komiteto mokymai, keltos akademinės kompetencijos atstovavimo srityje, buvo
gilinamasi ir kalbama apie skirtingų komitetų ryšį atstovavimo procese, taip pat kalbėta apie
atstovavimo lygmenis bei, kaip keičiasi šis procesas bėgant laikui.
Įvykęs susitikimas su universiteto Studijų departamento Kokybės skyriumi, kurio metu buvo kalbėta
apie studentų iniciatyvas, kurios gali padėti gerinti studijų procesą bei studentų įsitraukimą į šią
veiklą.
Sukurta Facebook grupė „VDU Studentų parlamentas“, siekiant greičiau ir lengviau pasiekti
Parlamento narius, dalintis su jais svarbia informacija.

Nauja veikla:
Inicijuotas VDU Atsiskaitymų raštu tvarkos aprašo parengimas. Šis dokumentas svarbus siekiant
kokybiško ir sąžiningo atsiskaitymų vykdymo bei rašymo.
Inicijuotas Studijų programų kokybės užtikrinimo aprašo pakeitimas įtraukiant punktą apie
studentų atstovybės deleguojamus narius į Studijų programų komitetus. Šis punktas galutinai
įteisina atstovybės įsitraukimą į šių komitetų veiklos stebėsenos užtikrinimą.
Organizuotas akademinių žinių patikrinimas ir konferencija „Apšvietimas“. Ši iniciatyva buvo
organizuota du kartus: per Pavasario festivalį, kurio metu buvo įtraukti Vytauto Didžiojo universiteto
studentai, o jam pasisekus – iniciatyva buvo išplėsta ir prie jos prisijungė dar 16 aukštųjų mokyklų
ir bendrai egzamino pirmame ture dalyvavo arti 400 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų.
Inicijuotas VDU SA nario atmintinės sukūrimas. Šiuo metu renkama ir apdorojama informacija, kuri
yra svarbiausia ir aktualiausia atstovui mūsų universitete.
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Socialinių reikalų
komitetas
Įgyvendinta veikla:
Socialinių reikalų komitetas 2016- 2017 metų kadencijos metu šiek tiek keitė savo kryptį. Atsisakę
daugybės išvykų į gyvūnų globos ar senelių namus, veikla buvo labiau koncentruota į VDU
studentus. Atskiras dėmesys kreiptas į bendrabučiuose gyvenančius studentus ir jų gerovę, taip
pat studentus, turinčius negalią. Užmegztas glaudus kontaktas su vieno iš bendrabučio pirmininku,
kuris yra užsienio studentas, kas leidžia priartėti prie tarptautinių studentų gyvenimo, problemų
bei jų sprendimo.
Per metus komitetas tęsė daug sėkmingų veiklų, kurios buvo vykdomos ir seniau. Pavyzdžiui,
legendinėmis tapusios kraujo donorystės. Tiesa, šios kadencijos metų jų buvo sumažinta iš 5 į
4, tačiau tai nesutrukdė surinkti daugybės donorų kraują ir išgelbėti šimtus gyvybių. Dėl tokio
VDU studentų aktyvumo, dalyvaujant kraujo donorystės akcijose, Nacionalinis kraujo centras eilinį
kartą kvietė į apdovanojimus ir kasmetinę konferenciją, kurioje socialinių reikalų komiteto nariai
praplėtė savo žinias ne tik apie kraują, bet ir apie savanorystę. Laikinai buvo dingusi iš komiteto
veiklų, tačiau šiemet sugrąžinta akcija „Ei, studente, visi mes lygūs“. Jos metu Pavasario festivalio
dalyviai galėjo išmėginti jėgas „whisper challenge“ žaidime, atsisėsti į neįgaliojo vežimėlį.
Taip pat, tradiciškai, socialinių reikalų komitetas kiekvieną rudenį rūpinasi naujų bendrabučių
pirmininkų rinkimais. Apart to, drauge su universiteto administracija, visus metus reguliariai
lankėme bendrabučių gyventojus ir tikrinome tvarką jų kambariuose.
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Visus metus ir kiekvieną dieną visi komiteto nariai savarankiškai teikė informaciją savo
bendramoksliams bei kitiems studentams apie su socialiniais reikalais, ir ne tik, susijusias veiklas,
naujienas, tvarkas universitete. Bendradarbiaujant su „Studžio“ žurnaliuku, rašėme straipsnius apie
savo veiklą, taip dar labiau viešindami savo interesų sritis ir veiklas universiteto bendruomenei.
Buvo bendradarbiaujama ne tik su leidiniu, tačiau ir su kitomis savivaldomis, Lietuvos Studentų
sąjunga. Buvome ne viename susitikime, organizavome bendrus renginius, tokius, kaip Tolerancijos
diena, dalyvavome LSS socialinių ir akademinių reikalų komiteto organizuojamuose mokymuose.
Buvo stiprinamas ir komiteto vidus, komandinė dvasia. Lapkričio mėnesį vykusiuose mokymuose
komiteto nariai plėtė ir tvirtino žinias socialinėje srityje, o reguliarūs neformalūs susirinkimai leido
geriau vienas kitą pažinti asmeniškai, kas vėliau, dirbant kartu, leido jaustis laisviau, todėl darbai
vyko produktyviau.
Socialinių reikalų komitetas pastaraisiais metais vykdė ir nemažai naujų veiklų. Viena tokių –
apgyvendinimo bendrabučiuose sutarties pataisų siūlymas. Atlikus bendrabučių gyventojų apklausą
ir išnagrinėjus dokumentą buvo pastebėti keli punktai, kuriuos derėtų keisti. Sutartis su teiktais
siūlymais buvo perduota universiteto administracijai. Buvo suorganizuotas susitikimas su negalią
turinčiais studentais. Susitikimo metu gvildenome problemas, su kuriomis susiduria šios socialinės
grupės studentai, mąstėme būdus, kaip dar galėtume pritaikyti universiteto aplinką neįgaliesiems.
Sekdami situaciją šalyje, nutarėme prisidėti prie didelės ir gražios akcijos „Širdies žygis“ jo metu,
rinkome aukas iš universiteto bendruomenės onkologinėmis ligomis sergančių vaikų gijimo
proceso palengvinimui. Pavasario festivalio metu organizavome filmo, nešančio tam tikrą socialinę
žinutę, peržiūrą ir diskusiją po to. Taip pat įgyvendinome visiškai naują idėją „Prikalk problemą“, kur
studentai galėjo anonimiškai ir smagiai išreikšti savo nepasitenkinimus ar problemas, susijusias
su socialiniais ar akademiniais nesklandumais universitete. Buvo suorganizuotas susitikimas
su negalią turinčiu sėkmingu žmogumi, šio viešo renginio metu buvo galima sužinoti kokius
sunkumus patiria neįgalūs žmones, tačiau su pakankamu kiekiu ryžto ir motyvacijos- įmanoma
viskas. Galiausiai, buvo pradėta kurti „Gyvoji biblioteka“ universitetui. Surinktas nemažas skaičius
VDU studentų, kurie yra iš įvairių šalių, išpažįsta įvairius tikėjimus ar turi negalią. Parengus jiems
stiprius mokymus, ateityje bus mėginama suorganizuoti savo „Gyvąją biblioteką“.
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Projektų ir tarptautinių
ryšių komitetas
Įgyvendinta / vykdoma veikla:
Nuolatos plečiamas užsienio partnerių tinklas – visus metus nuolatos vykstanti patikimų užsienio
partnerių paieška. Pasirašyta viena nauja partnerystė su organizacija Portugalijoje, kuri per
ateinančius metus organizuos tris projektus, į kuriuos bus kviečiami mūsų organizacijos nariai
bei universiteto studentai. 15 studentų buvo išsiųsti į tarptautinius mainus Rumunijoje. Nuolat
plečiamas partnerių tinklas atveria galimybę mūsų studentams bei nariams išvykti semtis gerųjų
patirčių iš užsienio organizacijų, taip pat reprezentuoti Lietuvą, Vytauto Didžiojo universitetą bei
Studentų atstovybę užsienyje.
Parašytas naujas projektas į Lietuvos studentų sąjungos fondą 2016-tiems metams – „Akademiška
studentija“ (gauta 1500 EUR suma). Įgyvendintas naujas, išskirtinai į akademiškumą orientuotas,
projektas sulaukė didelio pasisekimo ir pripažinimo nacionaliniu mastu bei tapo tęstiniu projektu
– „Apšvietimas“.
Suorganizuoti komiteto išvažiuojamieji mokymai – naujieji nariai bei senbuviai įgijo naujų
kompetencijų tarptautinių ir vietinių projektų rengimo srityse.
Parašyti du projektai į Kauno miesto savivaldybę 2016-2017-tiems metams – „Pavasario festivalis
2017“. Jo finansavimas leis įgyvendinti vieną iš didžiausių organizacijos metinių renginių. Parašytas
bei patvirtintas projektas „Pavasario festivalis 2016“ (4000 EUR).
Parašyti 8 projektai į Lietuvos studentų sąjungos fondą 2016-2017-tiems metams – gautas
finansavimas 5 projektams („Subalansuotas fuksas 2016“ – 500 EUR; „Akademiška studentija“ –
1500 EUR; „Moksleivi, pabūk studentu“ – 800 EUR; „Apšvietimas 2017“ – 2000 EUR; „Kartu – mes
jėga“ – 800 EUR).
Buvo teiktas projektas į VDU šalpos fondą „Studentų įtraukimo į studijų procesą programa“. Gautas
finansavimas (9800 EUR).
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Marketingo ir reklamos
komitetas
Įgyvendinta / vykdoma veikla:
Pasirašyta 8 ilgalaikių partnerysčių sutarčių, kurios VDU studentams suteikė nuolaidų maistui,
gėrimams, pramogoms bei kitoms studentams bei VDU darbuotojams aktualioms paslaugoms.
Sudaryta daugiau nei 30 trumpalaikių sutarčių su įmonėmis dėl VDU SA renginių rėmimo bei prizų
steigimo.
Buvo organizuojamas narių kompetencijų kėlimas. Nauji komiteto nariai gavo pagrindines žinias
apie marketingo ir reklamos komiteto darbą. Buvo pristatomi marketingo principai, vykdoma
telefoninio skambučio rėmėjui simuliacija, pristatomi komerciniai pasiūlymai, detalūs mokymai,
kaip juos rašyti. Susitikimo su įmonės atstovais simuliacija. Vykome į konferenciją Vilniuje,
pavadinimu „Marketingo mokykla“.
Efektyviai ir tikslingai ieškant galimų rėmėjų buvo kuriama rėmėjų duomenų bazė.
Iš verslo ir privataus sektoriaus gauta 3000 EUR grynųjų pinigų bei 8000 EUR vertės barteriniai
mainai.
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Ryšių su visuomene
komitetas
Įgyvendinta / vykdoma veikla:
Administruotas internetinis puslapis www.vdusa.lt. Per metus – 72703 apsilankimų.
Parašyti 32 straipsniai/pranešimai, kurie taip pat viešinti šiuose portaluose: www.kaunas.lt,
www.15min.lt, www.alfa.lt, www.kaunieciams.lt, www.vdu.lt, www.bernardinai.lt, www.lss.lt, www.penki.
lt. Bendradarbiaujama su „Sweepest“ konkursų platforma.
Administruotas atstovybės Facebook puslapis. Pritraukta 822 naujų puslapio sekėjų, pasiekiama
daugiau nei 200 peržiūrų per savaitę. Vidutiniškai skelbiami 7 įrašai per savaitę iš kurių bent 2 –
socakademinio pobūdžio. Populiariausias įrašas – VDU Mannequin challenge (pasiekiamumas – 42
tūkst.).
Administruota atstovybės Instagram paskyra (642 sekėjai). Skelbiamos nuotraukos iš atstovų
vykdomos veiklos, dalyvaujamų renginių – ataskaitiniu laikotarpius paskelbta 42 nuotraukos.
Išnaudojamos Instagram stories, norint pateikti aktualią informaciją tiesiogiai.
Administruotas el. paštas infovdusa@gmail.com. Atsakyta į daugiau nei 300 el. laiškų studentams.
Organizuoti vidiniai komiteto mokymai:
• „Milošo“ mokymai (studentų atstovavimo, kūrybiškumo lavinimo, krizių komunikacijos temos);
• Mokymai atstovybėje (pranešimo spaudai rašymo, maketavimo temos);
• Adobe Photoshop mokymai.
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Bendradarbiauta su kitais komitetais: su akademinių reikalų komitetu rašomi straipsniai apie
akademines aktualijas (pvz. stipendijos). Bendradarbiaujant su marketingo komitetu viešinamos
nuolaidos ir pasiūlymai VDU studentams. Bendradarbiaujant su kultūros komitetu realizuojamos
renginių identiteto idėjos ir dizainas. Bendradarbiaujant su Studžio komitetu organizuoti bendri
mokymai ir dalinamasi straipsniais žurnale.
Palaikomas ryšys su kitomis atstovybėmis, vykdomi bendri projektai („Apšvietimas“, TSD). Dalinamasi
gerosiomis patirtimis – vedami mokymai kitomis savivaldomis (pvz. ASU).
Formuotas atstovybės įvaizdis: sukurtas tęstinis stilius pasitelkiant geometrinę figūrą – rėmelį,
kuris vienija visus svarbius maketus. Vykdomas kiekvieno renginio vertinimas. Atsižvelgiant
į anketas matome, kokios veiklos yra populiarios ir gali būti tęsiamos bei investuojami didesni
ištekliai (pvz. „Pavasario festivalio“ metu puikiai įvertintas „Kito kampo“ pasirodymas. Išvada: geriau
investuoti į tokio turinio pramogas nei garsius muzikos atlikėjus festivalio metu).
Vykdyta reklamos plotų paieška: naudota nemokama reklama „Žalgirio arenos“ LED juostoje;
nemokamas vaizdo įrašų transliavimas „Kitareklama“ reklaminio automobilio platformoje, reklamos
transliavimas „Mediatraffic“ ekranuose.
Toliau sėkmingai vykdomas projektas „Humans of VMU“, kurio tikslas – VDU bendruomeniškumo
skatinimas. Per šį laikotarpį buvo paskelbta 34 skirtingos nuotraukos. Vidutiniškai įrašus pamato
700 žmonių.
Archyvuojami susirinkimų protokolai, renginių vertinimo anketos, plakatų ir kitos spaudos
pavyzdžiai bei kiti svarbūs dokumentai.

Nauja veikla:
Sukurta nauja Facebook paskyra „Apšvietimas“, skirta konferencijos ir akademinio egzamino
„Apšvietimas“ viešinimui bei akademinių ir švietimo naujienų dalinimuisi. Pritraukta 1170 sekėjų.
Bendradarbiaujama su „Sweepest“ konkursų platforma, www.kaunieciams.lt portalu, radiju „Gold
FM“. „Sweepest“ konkursų platforma įdiegta tinklalapyje leidžia siūlyti rėmėjams reklamą. Portalas
www.kaunieciams.lt dalinasi visais mūsų rašomais straipsniais/pranešimais. Radijas „Gold FM“
įrašė ir transliavo interviu visoje Lietuvoje, apie SA organizuojamą projektą „Apšvietimas“.
Bendradarbiaujama su VDU Marketingo ir komunikacijos departamentu dalinantis naujienomis,
organizuojant iniciatyvą „VDU Mannequin Challenge“ bei Kalėdinio VDU sveikinimo filmavimą.
2016 gegužės gale sprendėme komunikacijos krizę – formulavome ir dalinomės atstovybės
pozicija, į viešumą iškilus kompromituojantiems laiškams bei atsiradus nepagrįstiems kaltinimams
atstovybei dėl komentarų trynimo grupėje „Kas vyksta VDU (official)“.
Suorganizuotas projekto „Apšvietimas“ reportažas televizijoje „Init“, kurio metu interviu davė
prezidentas Eigirdas Sarkanas, akademinių reikalų koordinatorė Greta Šmaižytė bei kiti studentai.
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Kultūros komitetas
Įgyvendinta veikla:
Suorganizuotos „Pavasario festivalio“ intro dienos. Studentai susipažino su „Pavasario festivalio“
programa bei renginio idėja. Intro dienose pirmą kartą buvo suorganizuotas xbox turnyras. Įvyko
VDU organizacijoms ir studentams skirtas protmūšis, kuriame dalyvavo 15 komandų. Visų intro
dienų metu veikė info punktas, kuriame buvo galima atlikti VDU iššūkį ir daugiau sužinoti apie
„Pavasario festivalio” programą.
Suorganizuotas tradicinis VDU „Pavasario festivalis“. Studentams buvo suteikta galimybė įdomiai
praleisti laisvalaikį, atsižvelgiant į asmeninius interesus. Festivalio metu vyko daug skirtingų
užsiėmimų plačiąjai auditorijai: verslumo kūrybinės dirbtuvės, socialinės akcijos, akademinis
išbandymas, pramoginiai ir sportiniai renginiai, paskaitos, šokiai, knygų turgus, workshopai,
vakarinė filmų peržiūra ir kt. Pirmąją festivalio dieną vainikavo improvizacinio teatro „Kitas
kampas“ pasirodymas, kuris pritraukė ~1000 žmonių. Festivalis baigėsi uždarymo koncertu, kurį
gyvai transliavo DELFI.
Surengta pirmakursių stovykla „Subalansuotas Fuxas“ 2016. Į stovyklą buvo užsiregistravę apie
450 studentų, iš jų 200 dalyvavo programoje. Rasta nauja palankesnė vieta, reikalaujanti mažiau
išlaidų, kuri visapusiškai pritaikyta neįgaliesiems. Pirmakursiai susipažino su universiteto bei
studentų atstovybės veikla. Dalyvaudami mokomojo turinio-komandinio formavimo žaidimuose
įgavo naudingų bendravimo bei darbo akademinėje veikloje įgūdžių. Į stovyklą buvo kviesti alumni,
administracijos atstovai bei kitos organizacijos.
Pirmą kartą universitete suorganizuota ir įgyvendinta „VDU Olimpiada“. Šis renginys vyko tris
dienas. Jo metu buvo galima rasti įvairiausių veiklų: atidarymo renginys, futbolo turnyras, protmūšis,
pabėgimo kambarys, protinės estafetės, sportinio pokerio ir krepšinio turnyrai, orientacinės
varžybos, stalo teniso ir tinklinio varžybos bei uždarymo renginys. Buvo sukurtas Olimpiados
simbolis ir himnas.
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Projekto „Moksleivi, pabūk studentu“ tęsimas. Šio projekto metu moksleiviai turėjo galimybę
susipažinti su universitetu, studentų atstovybe bei kartu su mentoriais (studentų atstovybės
nariais) vaikščioti į paskaitas, kuriose susipažino su norimomis specialybės. Kiekvieną vakarą
moksleiviams buvo paruoštos įdomios veiklos: socializacijos, pasirodymų vakaras, protmūšis ir kt.
Per metus surengti du projektai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 200 moksleivių iš visos Lietuvos.
Projektas vyko pavasarį ir rudenį po 3 savaites.
Suorganizuotas VDU Bendruomenės Kalėdinis vakaras, kurio metu sulaukėme apie 300 universiteto
bendruomenės narių. Tai vienos geriausių ir daugiausiai žmonių pritraukusių Bendruomenės
Kalėdų. Renginio metu buvo filmuojamas Kalėdinis sveikinimas visai universiteto bendruomenei.
Prie šio gražaus vakaro prisijungė ir VDU organizacijos su įvairiausiomis veiklomis.
Surengtas VDU studentų atstovybės Kalėdinis vakaras, kuriame dalyvavo ~30-40 studentų
atstovybės narių bei alumni. Neformalioje aplinkoje studentų atstovybės nariai stiprino tarpusavio
bendravimą, viso vakaro metu buvo vykdoma programa.
Suorganizuotas renginys „V2“ skirtas VDU bendruomenei. Renginio tikslas – suburti akademinės
bendruomenės narius, skatinti aktyvumą kultūrinėje ir socialinėje aplinkoje, apdovanoti universiteto
dėstytojus, iniciatyvas ir ambasadorius. Iš viso buvo 12 nominacijų, nugalėtojus rinko studentai,
balsuodami internete. Šiais metais prie renginio prisijungė ir VDU kolektyvai.

Nuolatos vykdoma veikla:
Kiekvieną savaitę vykstančių komiteto susirinkimų organizavimas. Pasiskirstymas einamaisiais
darbais bei atsiskaitymas už jau padarytus darbus kiekvieną savaitę. Pirmakursių skatinimas
prisiimti darbus, juos atlikti ir įsijungti į komiteto veiklą.
Bendrų komiteto veiklų organizavimas, puoselėjimas ir vykdymas. Glaudus bendradarbiavimas su
visais VDU SA komitetais. Organizuojami akademiniai išbandymai, socialinės akcijos.
Vykdomi kasmetiniai kultūros komiteto seminarai. Komiteto nariai įgavo reikalingų žinių apie
renginių organizavimo pradmenis ir specifiką.

Nauja veikla:
Organizuotas xbox turnyras „Pavasario festivalio“ intro dienose. Į šį turnyrą galėjo registruotis visi
VDU studentai. Pats turnyras truko vieną dieną, laimėtojai buvo apdovanoti.
„Pavasario festivalio“ metu suorganizuotos VDU Verslo Praktikų Centro kūrybinės dirbtuvės.
Kartu su socialinių reikalų komitetu įgyvendintos naujos socialinės akcijos: „Prikalk problemą“,
filmų peržiūra, diskusija ir kt. Kartu su akademinių reikalų komitetu suorganizuotas „Akademinis
išbandymas“. Pirmosios dienos uždarymo renginys baigėsi improvizacinio teatro “Kitas kampas”
pasirodymu.
Pirmą kartą universitete suorganizuota „VDU Olimpiada“. Šis renginys vyko tris dienas. Jo metu
buvo galima užsiregistruoti į įvairiausias veiklas. Kiekvienas studentas rinko taškus savo fakultetui.
Renginio uždarymo metu buvo paskelbtas fakultetas-laimėtojas, kuris buvo apdovanotas
sėdmaišiais. Buvo sukurtas Olimpiados simbolis ir himnas.
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Laikraštukas „Studis“
Įgyvendinta veikla:
Sukurtas naujas laikraštuko „Studis“ logotipas bei patrauklesnis, jaunatviškesnis dizainas.
Bendradarbiaujant su Marketingo ir reklamos komitetu paruoštas komercinis „Studžio“ pasiūlymas
rėmėjams.
Siekiant sumažinti išlaidas laikraštukas pradėtas leisti rečiau, tačiau atrenkant svarbiausią ir
įdomiausią informaciją. Nuo kovo mėnesio išleisti 5 numeriai.
Leidinys platinamas ne tik universitete, bet ir už jo ribų, susitarta dėl naujų vietų platinimui kituose
universitetuose (VU Kauno fakultete, KTU), taip pat naujose miesto vietose, nepriklausomai nuo to,
ar VDU studentai ten turi nuolaidą.
Sukurta nauja platforma – „Studžio“ blog‘as (http://magazinestudis.blogspot.lt). Patalpinta 15
pranešimų, 3 iš jų – anglų kalba.
Atkurta aktyviai veikianti „Studžio“ Facebook paskyra, kurioje skelbiami blog‘o įrašai, taip pat
keliama tikslinga informacija apie praktikos vietas, naujų narių paiešką, netrukus pasirodysiančius
numerius, laisvalaikio bei akademines naujienas. Puslapis turi 936 gerbėjus, per savaitę pasiekiama
2000 ir daugiau skaitytojų.
Bendradarbiaujant su kitais komitetais rengti mokymai, kurių metų išsigrynintos veiklos kryptys,
ateities vizijos. Į komitetą pritraukta 12 naujų narių, kurie aktyviai įsitraukė į bendrą atstovybės
veiklą.
Bendradarbiauta su VDU Verslo praktikų centru, savanorystės organizacijomis. Jiems leidinyje
skirta vieta, kurioje skelbiama aktuali informacija studentams.
Vykdyta apklausa, skirta išsiaiškinti studentų poreikiams, nuomonei, patarimams. Apklausoje
dalyvavo 52 studentai.
Pradėta organizuoti diskusija, kurioje skirtingų Lietuvos leidinių redaktoriai diskutuotų apie
spausdintinių leidinių perspektyvas, internetinių portalų pranašumą ir viso to suderinamumą.
Diskusija planuojama įgyvendinti VDU „Pavasario festivalio“ metu.
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Žmogiškųjų išteklių
komitetas
Įgyvendinta veikla:
Sukurta VDU SA narių duombazė – surinkti visų senų ir naujų VDU SA narių kontaktai. Išsiaiškinti
narių gebėjimai ir tikslai.
Buvo vykdomas koordinatorių vertinimas – atliktos dvi apklausos, kuriomis buvo išsiaiškintos
koordinatorių kompetencijos, jų darbo etika, bendravimas su komiteto nariais. Susisteminę anketas
pateikėme savo įžvalgas, rekomendacijas ir įvertinimą.
Skatinamas VDU SA narių ir alumni neformalus bendravimas – sukurtas naujas vidinis diskusijų
ciklas „Alumni arbatėlė“, kurio metu buvę SA nariai dalinasi savo patirtimi, prisiminimais, kelia
naujų narių motyvaciją. Suorganizuotas tradicinis renginys „Plaustai“.
Vykdyta naujų SA narių integracija – suorganizuotos mini krikštynos, kurių metu daugiau nei 60
pirmakursių vykdė orientacines užduotis, davė priesaiką ir socializavosi neformalioje aplinkoje.
Sugalvotas naujas būdas, kaip kelti SA narių motyvaciją. Sukurtas projektas „SAnarys of the
month“ – mėnesio pabaigoje koordinatoriai išskiria darbščiausius komitetų narius, o Žmogiškųjų
išteklių komitetas vykdo motyvacinius pokalbius ir išrenka daugiausiai nuveikusį SA narį. Mėnesio
nario nuotrauka visą mėnesį kabo SA patalpose, taip pat jis gauna įvairių papildomų prizų (pvz.
dalyvavimas LSS mokymuose, konferencijose ir pan.)
Švenčiami SA narių gimtadieniai – mėnesio pabaigoje bendro susirinkimo metu pasveikinti visi
žmonės, kurių gimimo diena buvo tą mėnesį.
Skatintas neformalus narių bendravimas – suorganizuotos išvykos į Birštoną, Vilnių ir Trakus. Taip
pat, visi kartu puošėme SA eglutę bei patalpas prieš Kalėdas; šventėme Užgavėnes; organizuoti
žaidimų vakarai.
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Siekiant vykdyti geresnę vidinę komunikaciją sukurta nauja kassavaitinė laida „MuŽIKų naujienos“.
Jos metu pateikiama svarbiausia informacija apie praėjusios savaitės veiklą. Tai nauja platforma,
skirta koordinatoriams dalintis informacija.
Rengti SA patalpų tvarkadieniai. Norint išspręsti nešvarių puodelių problemą pristatytas naujas
žaidimas – „Cup game“.
Sugrąžintas „Keiksmų fondas“. Skatinamas mandagus SA narių bendravimas tiek vidinėse SA
patalpose, tiek už jos ribų. Puiki priemonė surinkti finansus ŽIK veikloms. Komiteto nariai keičia
skolininkų sąrašus, dėžutės formą, išleistas „keiksmų paktas“, kuriame nariai gali rasti vartotinus
keiksmažodžius.
Parengta pasiūlymų ir pastabų dėžutė, kuria buvo gauta anoniminė informacija apie mums
nepastebimas problemas, nuomonė apie vidinį bendravimą, gauti pasiūlymai problemoms spręsti.
ŽIK narių kompetencijos kėlimas – suorganizuoti mokymai Milošo sodyboje, taip pat sudalyvauta.
„Grand ŽIK“ mokymuose.
Į komitetą priimti du nauji nariai, kurie aktyviai įsitraukė į veiklas ir atnešė naujų idėjų.
Sukurta „YouTube“ paskyra talpinti „MuŽIKų naujienoms“.
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Administravimas
Įgyvendinta / vykdoma veikla:
Palaikomi ryšiai su Studentų reikalų, Studijų bei Valdymo ir investicijų departamentais,
Administracijos direktoriumi, rūmų valdytojomis.
Protokoluojami VDU Studentų parlamento, Valdybos bei komandos susirinkimai.
Renkant aukščiausią VDU SA valdymo organą – Studentų parlamentą – buvo priimami kandidatų
prašymai. Užregistruoti bei VDU SA prezidento patvirtinti prašymai įsegami į Studentų parlamento
segtuvą.
Registruojami siunčiami ir gaunami dokumentai, sutartys bei įsakymai. Originalai arba kopijos yra
įsegtos į atitinkamus segtuvus bei kaupiamos pagal dokumentų saugojimo taisykles.
Tarpininkaujama tarp Universiteto ir Lietuvos moksleivių sąjungos bei kitų organizacijų patalpų
nuomos klausimais.
Bendradarbiaujama su Transporto, Informacinių technologijų skyriais universiteto transporto 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: Martynas Švarcas
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