Vytauto Didžiojo universiteto
Studentų atstovybės
Metinė veiklos ataskaita
2015 m. kovo 12 d. – 2016 m. kovo 17 d.

sveikinimo žodis
Sveiki, mieli VDU studentai,
Pirmiausia noriu Jums padėkoti už įsimintiną galimybę būti VDU
Studentų atstovybės prezidentu. Per šiuos metus dar kartą
galėjau įsitikinti, kad ne atstovybė veža Jus, bet būtent Jūs vežat
atstovybę.
Noriu pasidžiaugti produktyviais metais, per kuriuos ne tik
patobulėjau pats, o drauge augome ir Mes – kaip šeima, kaip
bendruomenė, kaip komanda.
Labai linkiu ir toliau augti, stiprėti bei tobulėti. Aš tikiu ir visada
tikėsiu VDU’šniku!
Vivat VDU SA!
VDU SA prezidentas Mindaugas Grigas

Vytauto Didžiojo universiteto
Studentų atstovybės struktūra
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 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu nustatytos šios pagrindinės veiklos kryptys:
• Bendradarbiavimo vystymas su Vytauto Didžiojo universiteto organizacijomis;
• Studentų atstovavimas lokaliu ir nacionaliniu lygmeniu;
• Akademinio sąžiningumo skatinimas Vytauto Didžiojo universiteto studentų tarpe.

2015 m. kovo 12 d. vykusio rinkiminio-ataskaitinio parlamento atstovų susirinkimo metu
į Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės valdymo ir kontrolės organus
išrinkti ir patvirtinti šie asmenys:
• Prezidentas – Mindaugas Grigas
• Viceprezidentas – Jurgita Frišmantaitė (iki 2015 m. spalio mėn.)
• Valdyba – Justinas Petkus (pirmininkas), Arnas Bendaravičius, Eigirdas Sarkanas, Mindaugas Grigas
(pagal užimamas pareigas), Jurgita Frišmantaitė (pagal užimamas pareigas iki 2015 m. spalio mėn.),
Laurynas Nikelis (nuo 2015 m. gruodžio mėn.)
• Revizijos komisija – Lina Paulauskaitė, Gytis Perevičius, Žygimantas Mituzas, Arnoldas Borovskis,
Karolis Gliožaitis.

Numatytoms veiklos kryptims įgyvendinti per ataskaitinį laikotarpį Vytauto Didžiojo
universiteto Studentų atstovybėje veikė šie komitetai:
• Akademinių reikalų;
• Socialinių reikalų;
• Projektų ir tarptautinių ryšių;
• Kultūros;

• Marketingo ir reklamos;
• Ryšių su visuomene;
• Laikraštuko „Studis“.
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Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės kasdienėms veikloms įgyvendinti,
koordinuoti ir užtikrinti organizacijos efektyvų darbą bei procesus Prezidento suBurtą komandą sudarė šie asmenys:
• Mindaugas Grigas – prezidentas;
• Jurgita Frišmantaitė (iki 2015 m. spalio mėn.) – viceprezidentė;
• Viktorija Šaulytė – kultūra;
• Aneta Rakštytė (iki 2015 m. rugsėjo mėn.), Monika Vapšytė – socialiniai reikalai;
• Monika Stančiauskaitė (iki 2015 m. balandžio mėn.), Gabrielė Stasiūnaitė (iki 2015 m. lapkričio mėn.),
Greta Šmaižytė – akademiniai reikalai;
• Neringa Sriubaitė (iki 2015 m. gruodžio mėn.), Sigita Jocytė – marketingas ir reklama;
• Žydrūnė Rukuižaitė, Aušra Šlimaitė (iki 2015 m. birželio mėn.), Martynas Švarcas, Raimonda Smailytė –
ryšiai su visuomene;
• Karolina Sakalauskytė – projektai ir tarptautiniai ryšiai;
• Evelina Stepšytė – laikraštukas „Studis“;
• Augustina Mišeikaitė – biuro administratorė;
• Dovilė Slapšytė (iki 2015 m. liepos mėn.), įmonė – buhalterinė apskaita.

Ataskaitiniu laikotarpiu Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė turėjo
narystės statusą šiose organizacijose:
• Lietuvos Studentų sąjunga (tikrieji nariai);
• Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (tikrieji nariai);
• Campus Europae Student Council (tikrieji nariai).

Ataskaitiniu laikotarpiu Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės atstovai
dalyvavo šiuose universiteto valdymo organuose:
• Vytauto Didžiojo universiteto Taryba – Justinas Petkus (iki 2015 m. rugsėjo mėn.), Mindaugas Grigas;
• Rektoratas – Mindaugas Grigas;
• Senatas – 12 studentų atstovų: Mindaugas Grigas, Odeta Liesionienė, Paulius Baltokas, Justinas Petkus,
Jurgita Frišmantaitė, Karolina Sakalauskytė, Lina Paulauskaitė, Viktorija Šaulytė, Deividas Kiršys, Žilvinas
Žaliauskas, Arnas Bendaravičius, Eigirdas Sarkanas.

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės

prezidento metinė veiklos ataskaita
2015 m. kovo 12 d. – 2016 m. kovo 17 d.

studentų atstovavimas universiteto savivaldos institucijose:
• Dalyvauta Rektorato posėdžiuose, atstovauta VDU studentams;
• Dalyvauta Senato posėdžiuose su studentų atstovais Senate, atstovauti VDU studentai. Dirbta Senato
mokslo komitete;
• Dalyvauta VDU Tarybos posėdžiuose, atstovauti studentai strategiškais universiteto klausimais;
• Dalyvauta VDU Etikos komisijos posėdžiuose, spręsti bendruomenės skundai dėl VDU Etikos kodekso
galimų pažeidimų;
• Dalyvauta VDU Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos komisijoje;
• Dalyvauta fakultetų apeliacijos komisijoje atstovaujant studentus;
• Dalyvauta Universiteto bendrabučių veiklose – vykdyti Taikos bendrabučio pirmininko rinkimai,
prisidėta prie tradicinio bendrabučių renginio „Barakiada“ organizavimo, bendradarbiauta vykdant
įvairias neformalias veiklas, pramogas bendrabučio gyventojams. Vykdyti prevenciniai patikrinimai su
bendruomenės policija. Spręstos einamosios bendrabučių problemos;
• Dalyvauta VDU studentiškų organizacijų šalpos valdybos posėdžiuose. Numatyti prioritetai skirstant
VDU šalpos fondą studentiškoms organizacijoms. Šiemet organizacijoms išdalinta suma – virš 14 000
eurų;
• Dalyvauta komisijoje dėl studentiškų atrankų, mainuose su užsienio universitetais bei Erasmus
praktikomis;
• Dalyvauta susitikime dėl mentorystės programos universitete, jos modelio. Atstovybės nariai užėmė
didžiausią žmogiškųjų resursų dalį šioje programoje;
• Dalyvauta Kauno miesto akademinėje reikalų taryboje;
• Dalyvauta reguliamino pataisų darbo grupėje, teikti siūlymai dėl A, B, D dalykų. Iškeltas poreikis dėl
atsiskaitymų tvarkos aprašo.

Dalyvavimas Lietuvos studentų sąjungos veikloje:
• Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžiuose atstovaujant VDU studentus bei VDU studentų
atstovybę;
• Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos darbo grupėje dėl Šv. Ignaco Lojolos kolegijos, kaip stebėtojos narės
priėmimo į LSS. Dirbta darbo grupėje dėl užsienio studentų susiduriamų problemų atvykstant bei studijuojant
Lietuvoje. Dirbta darbo grupėje dėl Lietuvos studentų sąjungos išorinių tikslų išsikėlimo;
• Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos organizuojamuose renginiuose: LSS sąskrydyje, LSS Asamblėjoje, LSS
ataskaitinėje konferencijoje, LSS Kalėdiniame padėkos vakare. Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos narių
ataskaitinėse-rinkiminėse konferencijose.
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Kitos veiklos:
• Organizuoti ir vykdyti Studentų parlamento rinkimai;
• Organizuoti Studentų parlamento mokymai – kaip iš tiesų turėtų atrodyti ir veikti parlamentas,
kokias funkcijas ir pareigybes turėtų turėti parlamento nariai;
• VDU Kokybės savaitės metu dalyvauta Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
diskusijoje „Paslaugų studentams kokybė: realijos ir perspektyvos“;
• Inicijuotas „Eduroam“ interneto praplėtimas į Studentų skverą;
• Vykdyta diskusija su Universiteto Rektoriumi ir studentų atstovybe dėl privalomų paskaitų
universitete;
• Inicijuoti susitikimai su Tarptautine ryšių tarnyba ir aktyviais VDU užsienio studentais dėl jų
galimybių studentų atstovybėje, jų susiduriamų problemų matymo bei atstovavimo; dėl užsienio
studentų komiteto įkūrimo VDU studentų atstovybėje;
• Inicijuotas susitikimas su Infrastruktūros direktoriumi ir Studentų reikalų tarnybos direktoriumi
dėl pasikeitusių skalbimo tvarkų bendrabučiuose;
• Bendradarbiauta su fakultetais stebint studentų atsiskaitymus;
• Dirbta prie Tarptautinės studentų dienos organizacinių darbų, vakarinės dalies įgyvendinimo;
• Suorganizuoti bendri VDU studentų atstovybės senųjų bei naujųjų narių mokymai. Vasario 6-7
dienomis 43 studentų atstovybės nariai dalyvavo mokymuose Raudonės kaime. Mokymų metu
išskirstyti nariai į du pogrupius: senuosius bei naujuosius narius. Naujieji studentų atstovybės nariai
buvo supažindinti su studentų atstovybės funkcijomis, struktūra, atstovybės svarba universitete,
Lietuvos studentų sąjunga. Mokymus vedė VDU SA Alumni komanda: Paulius Baltokas, Donatas
Juodpusis, Arūnas Malinovskis. Seniesiems nariams mokymus vedė LSS viceprezidentas Andrius
Zalitis apie atstovavimo formas, simuliuotos atstovavimo situacijos. Antrą dieną VDU SA Alumni
Mantas Simanavičius vedė bendrus mokymus apie studentų atstovybės problemų išryškinimą, jų
sprendimo būdus;
• Išrinktas „Studmedia“ vadovu. Drauge su KTU Studentų atstovybe jau dabar pradedama
organizuoti Tarptautinė studentų diena. Vykdomi susitikimai su savivaldybės atstovais, rašomas
projektas, išgryninama renginio koncepcija.
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Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės

Akademinių reikalų komiteto
metinė veiklos ataskaita
2015 m. kovo 12 d. – 2016 m. kovo 17 d.

Nauja veikla:
• Vykdomi susitikimai su kitų Kauno miesto aukštųjų mokyklų Akademinių reikalų komitetais.
• Akademinių kompetencijų didinimas tarp Studentų atstovybės narių – rengiami protmūšio tipo
mokymai – taip skatinama, kad visi atstovybės nariai būtų pakankamai kompetentingi studentų
atstovai ir būtų visada pasiruošę padėti studentams.
• „Pavasario festivalio“ metu parengtos dvi deklaracijos – Pilietiškumo ir Akademinio sąžiningumo.
Akademinio sąžiningumo deklaracija yra akcijos „Neliūdink Pelėdos“ dalis, o Pilietiškumo
deklaracija – priemonė didinti tiek studentų, tiek universiteto bendruomenės bei visų miesto
gyventojų sąmoningumą pilietiškumo klausimu.
• Pradėta domėtis Studijų programų komitetų veikla, sudėtimi bei studentų atstovų veiksnumu
jose. Siekiama šio proceso eigoje pasiekti maksimalaus studentų atstovų įsitraukimo.
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Nuolatos vykdoma veikla:
• Atnaujinama dažniausiai studentų užduodamų klausimų (D.U.K.) skiltis VDU SA puslapyje,
siekiant studentams suteikti tikslingą informaciją apie studijas;
• Studentams atsakoma į jiems rūpimus su studijomis susijusius klausimus intranete,
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;
• Akademinį sąžiningumą universiteto aplinkoje skatinančių akcijų rengimas ir vykdymas. Jomis
siekta prisidėti prie skaidrios ir sąžiningos universiteto akademinės aplinkos kūrimo;
• Plėtojama akcija „Neliūdink pelėdos“ – sukurta programėlė, kurią naudojame viešų akcijų metu.

Įgyvendinta veikla:
• Suorganizuoti komiteto mokymai, kurių metu buvo išnagrinėta studentų atstovavimo struktūra,
gryninamos idėjos, kaip komitetas efektyviau gali prisidėti prie studentų atstovavimo, gerinti
Studentų atstovybės narių akademines žinias, plėtotos idėjos dėl tolimesnių komiteto veiklų;
• Parengtos dvi apklausos – akademinio sąžiningumo lygiui universitete išsiaiškinti ir anglų kalba
vykdomų programų studentams siekiant išsiaiškinti studijų kokybę jų programose.

Akademinio sąžiningumo tyrimas universitete
Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė atliko apklausą akademinio sąžiningumo tema.
Buvo siekiama išsiaiškinti nesąžiningumo lygį universitete, išgirsti studentų matomas problemas
bei sužinoti Jų siūlomus problemų sprendimo būdus.
Apklausoje dalyvavo 188 bakalauro studijų pakopos studentai, iš kurių 135 (71,8 %) moterys, o
53 (28,2 %) – vyrai.
Pagal fakultetus studentai pasiskirstė:
PMDF 17,6 %
IF		
5,3 %
GMF		
11,2 %
SMF		
21,3 %
TF		
12,2 %
MF		
EVF		
HMF		

Pagal kursą studentų skaičius pasiskirstė:
I
38,8 %
II
28,2 %
III
17 %
IV
16 %

12,2 %
9%
11,2 %
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• Ar esate elgęsi nesąžiningai (plagiatas, nusirašinėjimas, darbų pirkimas...)?
55 %

taip
45 %

ne

• Jei esate nesąžiningai elgęsis, kaip dažnai tai darėte?
11 %
20 %

per kiekvieną atsiskaitymą
dažnai, bet ne visada
labai retai

69 %

• Dėl kokių priežasčių nesąžiningai elgėtės atsiskaitymų metu?
24 %

manau, kad visi taip daro
12 %

tiesiog nusprendžiu nesiruošti atsiskaitymams
nespėju pasiruošti atsiskaitymams

53 %

kitos priežastys

11 %

Kitos priežastys (komentarai):
• Dvejoju dėl atsakymo, tad jei yra galimybė, paklausi aplinkinių, jei ne – rašai kaip
išmanai.
• Situacija buvo palanki nusirašinėjimui, nes visi tarpusavyje tarėsi.
• Laboratorinius nusirašinėdavau, nes pas visus viskas beveik vienoda, tik savo duomenis
sudėti reikia.
• Pasitaikė gera proga.
• Noriu patikslinti žinias, nes kai per egzaminą pasitikrini, lieka atminty visam gyvenimui.
• Dalykas atrodo nevertas laiko mokymuisi.
• Reikalinga tam tikra informacija, kuri kitais būdais nėra randama.
• Ar nesąžiningai elgiantis jaučiate baimę, kad jus gali pagauti?
23 %

taip
77 %

ne
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• Ar yra tekę matyti savo studijų bendrakursius nusirašinėjant?
20 %

taip
80 %

ne

• Jei esate matę kaip buvo pagautas nusirašinėjantis studentas, kokia buvo dėstytojo reakcija?

32 %

atėmė darbą, įrašė 1 į žiniaraštį ir išvarė iš auditorijos
įspėjo tik žodžiu ir labiau nereagavo

68 %

• Ar manote, kad reikėtų sugriežtinti egzaminų ir kitų atsiskaitymų stebėjimo ir vykdymo tvarką?
18%

32 %

taip
ne
ne visiems dalykams, tik a, b, d ir didesnių srautų c dalykams

50 %

• Ar sutinkate, kad akademinis sąžiningumas turi įtakos studijų kokybei?
27 %

taip
73 %

ne

• Kokiu būdu būtų galima skatinti akademinį sąžiningumą universitete? (Galite pasirinkti kelis
variantus)
98 %
85 %

daugiau stebėtojų
daugiau akcijų
53 %

51 %

labiau pritaikytos auditorijos
kiti variantai
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Kiti variantai (komentarai):
• Skirtingi atsiskaitymo variantai.
• Citatos iš reguliamino.
• Skatinti dėstytojus elgtis sąžiningai (stebėti auditorijas, neskatinti nesąžiningumo).
• Griežtesnės bausmės už nusirašinėjimą.
• Tarpai tarp egzaminų – 2 dienos.
• Griežtinti sankcijas (nusirašinėjo – lauk iš universiteto).
Išsamiau paanalizavę šiuos duomenis matome, kad nors kiek daugiau nei pusė apklausos
dalyvių (55,3 %) nenusirašinėja, itin didelė dalis (89,4 %) studentų mato kitus savo kurso
draugus nusirašinėjant. Studentai patys pripažįsta, kad nesąžiningumas atsiskaitymų metu turi
neigiamos įtakos studijų kokybei. Ši situacija verčia mąstyti apie priemones, kurių galime imtis
siekdami akademinio sąžiningumo atsiskaitymų metu. Siūlydami priemones, kurių būtų galima
imtis, siekiant, kad ši situacija pasikeistų, studentai neatmetė „Labiau pritaikytos auditorijos“,
„Daugiau stebėtojų“ variantų, taip pat išskyrė tokius punktus, kaip „Griežtesnė egzaminų tvarka“,
„Atsakingesnis dėstytojų požiūris“. Studentų nepasitenkinimas studijų kokybe ir suinteresuotumas
siekti kokybiškesnių studijų yra paskata keisti atsiskaitymų vykdymo tvarką.

PILIETIŠKUMO DEKLARACIJA
2015 gegužė

Aš, pasirašydamas (-a) šią deklaraciją, pasižadu laikytis ir
gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, dalyvauti politiniame,
socialiniame ir pilietiniame šalies gyvenime, aktyviai prisidėti
prie geresnio šalies gyvenimo kūrimo, gerbti ir tausoti
Lietuvos kultūrą ir kalbą, būti sąžiningu (-a) ir doru (-a) savo ir
kitu atžvilgiu, padėti prireikusiems pagalbos, saugoti ir mylėti
savo Tėvynę bei vienas kitą.

Aš, pasirašydamas (-a) šią deklaraciją, pasižadu būti sąžiningu (-a)
Vytauto Didžiojo universiteto studentu (-e) ir įvertinu tai, kad
akademinis
nesąžiningumas
pažeidžia
aukštosios
mokyklos
dokumentus, reglamentuojančius studijų procesą, sąžiningos
konkurencijos principą ir prieštarauja Vytauto Didžiojo universiteto
tikslams ir vertybėms, diskredituoja aukštąjį mokslą ir turi tiesioginę
neigiamą įtaką studijų kokybei. Pasirašydamas (-a) šią deklaraciją
įsipareigoju atsakingai žvelgti į savo, kaip studento (-ės), pareigas ir
sąžiningai jas vykdyti.
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Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės

socialinių reikalų komiteto
metinė veiklos ataskaita
2015 m. kovo 12 d. – 2016 m. kovo 17 d.

Įgyvendintos veiklos:
• Apsilankymas Kauno onkologijos ligoninėje, vaikų skyriuje. Praleistas laikas su onkologinėmis
ligomis sergančiais vaikais, iš arčiau pamatytos onkologinės ligos bei šių vaikų ir jų tėvų gyvenimai,
praskaidrinta vaikų diena, padovanoti žaislai gauti iš marketingo komiteto.
Taip pat prieš Kalėdas apsilankyta Kauno vaikų reabilitacijos ir raidos ligoninėje „Lopšelis“,
susitikimas su vaikais, gyvenančiais ligoninėje-globos namuose, žaidimai, pokalbiai su
darbuotojais, įteiktos dovanėlės už surinktas lėšas VDU bendruomenės Kalėdų metu.
• Periodiškai organizuojami vidiniai Studentų atstovybės vakarai. Gerinama vidinė atmosfera
organizacijoje. Žaidimų, nuoširdaus ir atviro bendravimo metu siekiama suartinti atstovybės
narius, skatinti nuoširdų bendravimą bei vienas kito stipresnį ir nuoširdesnį pažinimą.
• Bendrabučių tarybų rinkimai. Informacijos apie bendrabučių rinkimus platinimas, dalyvavimas
renkant naujas tarybas, skaičiuojant balsus ir skelbiant rezultatus.
• Komiteto mokymai. Nauji komiteto nariai supažindinti su vykdomomis veiklomis, kokias
atsakomybes prisiima socialinių reikalų komitetas. Mokymuose kelta komiteto narių motyvacija,
kompetencija, stiprinta komanda, didžiausias dėmesys skirtas kelti socialines universiteto
bendruomenės problemas, ieškoti joms sprendimo būdų.
• Tęsiama „Gyvoji biblioteka“. Jos metu siekiama naikinti visuomenėje vyraujančius stereotipus ir
mitus apie tam tikras socialines klases, ugdomas studentų supratingumas ir tolerancija.
• „Myliu Pandą“ – ši judėjimo prieš neapykantos kalbą kampanija grindžiama pozityviu mąstymu
ir žmogaus teisių vertybėmis. Panda, kviečianti džiaugsmo ir gerumo kasdienybėje nepaversti
nykstančia rūšimi bei kurti visuomenę, paremtą tarpusavio supratimu ir įvairove.

Nuolat vykdomos veiklos:
• Kraujo donorystės, organizuojamos kartu su partneriais iš Nacionalinio kraujo centro. Šia akcija
skatinama studentų socialinė atsakomybė, studentai vis labiau susidomi iniciatyva ir noriai
prisideda prie gyvybes gelbėjančios akcijos. 2015 metais organizuotų akcijų metu surinkti 69
neatlygintini kraujo donorai. Taip pat vyko mokymai su NKC Vilniuje. Diskutuota apie donorystę,
jos naudą, įtaką visuomenėje, kam tai reikalinga ir pan.
• Kontaktuojant su studentais įvairiais būdais (el. paštu, telefonu, susitikimais) atsakoma į įvairius
klausimus, susijusius su komiteto veikla, socialinėmis / vienkartinėmis stipendijomis, socialiniu
draudimu, mokesčiu už studijas, įvairiomis lengvatomis ir pan.;
• Kiekvieną savaitę vykdomi komiteto susirinkimai, kurių metu aptariami einamieji klausimai,
planuojamos veiklos, aptariamos ir analizuojamos jau buvusios, ieškoma, kur galima jas
patobulinti. Taip pat vyksta ir neformalūs susitikimai (ne atstovybės patalpose), kurių metų nariai
geriau susipažįsta vieni su kitais, stiprinama neformali draugystė, dalijamasi naujomis mintimis
apie būsimus renginius, akcijas;

• Socialinių reikalų informacijos platinimas universitete. Bendradarbiaujant su „Studžiu“ bei
RSV kuriami nedideli, bet informatyvūs straipsniai, kurie dedami į „Studį“, Facebook paskyrą
bei Studentų atstovybės internetinį puslapį. Taip sukuriamas didesnis ir lengvesnis informacijos
prieinamumas įvairiais socialiniais klausimais.

Naujos veiklos:
• „Pavasario festivalio“ metu pristatytas naujas projektas „Socialinis taksi“. Tai unikali paslauga,
kuri padeda užtikrinti judėjimo negalią turinčių žmonių kelionių organizavimą į ekonominio ir
socialinio užimtumo vietas (darbą, įvairias organizacijas, ligoninę, universitetą, kiną, teatrą,
parduotuvę, susitikimą ir kt.). Buvo atsakinėjama į praeivių klausimus, taip pat klausiama jų, kokia
tokio projekto nauda, kam jis skirtas. Tikimasi, kad kitame festivalyje jau bus galima naudotis
paslauga ir Kaune (bent festivalio metu).
• Dalyvauta tarptautiniuose mokymuose Estijoje, Talino mieste, su „Erasmus+“ programa, „Break
a brick“. Mokymai socialinės atskirties tematika. Pasitelkus netradicinius metodus, neformalaus
ugdymo metodus, organizatoriai ir mokytojai padėjo lengviau suprasti socialinę tikrovę, įsigilinti
į situaciją savo šalyje bei kitose Europos sąjungos vietose.
• Prisidėta ir dirbta prie socialinės akcijos – „#VieningasStudentas 2015“. Akcija skirta tolerancijos
dienai, kurios metu visų Kauno aukštųjų mokyklų studentai susikibę rankomis nuo Soboro iki
Rotušės aikštės parodė studentų vienybę ir mobilumą. Pasiektas neoficialus susikibusių žmonių
rekordas (apie 1000 žmonių).
• Bendradarbiaujant su Senamiesčio šeimos klinika pirmą kartą vykdyta sveikatos diena
universitete. Jos metu buvo galima atlikti kraujo tyrimus, pasikonsultuoti su gydytoja, paskanauti
sveikų vaisių ir daržovių kokteilių.

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės

projektų ir tarptautinių ryšių komiteto
metinė veiklos ataskaita
2015 m. kovo 12 d. – 2016 m. kovo 17 d.

Ataskaitiniu laikotarpiu vykdyta veikla:
• Išplėstas užsienio partnerių tinklas – kiekvieno išvažiuojamojo projekto metu atsivėrė galimybė
dar labiau plėsti partnerių tinklą, pasirašyta 15 naujų partnerysčių. 12 studentų buvo išsiųsti į
tarptautinius projektus / mokymų kursus. SA ir visam universitetui atsivėrė galimybė rinktis iš
esančių projektų ir mokymų kursų bei juose sudalyvauti.
• Suorganizuoti komiteto išvažiuojamieji mokymai – nauji ir esami nariai mokėsi praktinių dalykų
ruošiant projektus fondams. Nariai įgijo projektų rašymo įgūdžių, kartu dirbdami išsianalizavo jo
rengimo ir kūrimo etapus.
• Suorganizuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių mokymai, skirti projektų rašymo
įgūdžiams gerinti – 30 studentų iš kitų aukštųjų mokyklų mokėsi rengti projektus fondams.
Dalindamiesi klausimais ir gerąja patirtimi išsprendėme visas žinių stokos problemas bei
pagilinome žinias apie projektų rengimą ir galimybes.
• Parašytas naujas projektas į Lietuvos studentų sąjungą 2015-tiems metams – buvo parašytas
ir įgyvendintas projektas „Mokytis ir augti kartu“ (gauta suma 1090 eurų). Naujas projektas,
kuris buvo tvirtintas, skatino užsiimti naujomis veiklomis, tokiomis kaip mokymų organizavimas,
leidinio kūrimas, taip pat skatino naujų idėjų generavimą kitų metų projektų teikimams.
• Rašomi du projektai į Kauno miesto savivaldybę 2016-tiems metams – parašytas „Pavasario
festivalis‘16“ projektas, „Moksleivi, pabūk studentu“ projektas yra rašomas. Finansavimas leis
įgyvendinti du didžiausius studentų atstovybės projektus.
• Parašyti 6 projektai į Lietuvos studentų sąjungą 2015-2016-tiems metams – gautas finansavimas
5 projektams („Integruok atsakingai“ – 910 eurų; „Mokytis ir augti kartu“ – 1090 eurų; „Pirmoji
pagalba studžiui“ – 900 eurų; „Akademiškai ir socialiai atsakingas VDU studis“ – 900 eurų;
„Vienybėje stiprybė“ – 715 eurų.)
• Buvo teiktas projektas į VDU šalpos fondą „Studentų užimtumo programa“. Gautas finansavimas
(9500 eurų).
• Projektų rašymo atmintinės / knygutės išleidimas – remdamiesi projektų rašymo patirtimi,
išleidome metodinį informacinį leidinį, kuris skirtas ateities kartoms siekiant pagilinti jų žinias
projektų rašymo srityje. Atmintinės pagaminimas leis išmokyti daugiau ir efektyviau pirmakursių,
kurie yra susidomėję projektų rašymu, tai padės labiau įsisavinti žinias, greičiau jas pritaikyti
praktikoje.
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Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės

Marketingo ir reklamos komiteto
metinė veiklos ataskaita
2015 m. kovo 12 d. – 2016 m. kovo 17 d.

Ataskaitiniu laikotarpiu vykdyta veikla:
• Perorganizuotas komiteto darbas, išskaidant jo narius į 4 skirtingas nišas: mažų prizų paieška,
ilgalaikių Studentų atstovybės rėmėjų paieška, finansinės paramos paieška, įmonių suteiksiančių
specialių pasiūlymų bei nuolaidų paieška.
• Ieškoti įvairiausi prizai, dovanos įgyvendinant atstovybės projektus bei socialines akcijas.
• Atliktas tyrimas, kurio pagalba buvo išsiaiškinti pagrindiniai VDU studentų poreikiai, į kuriuos
atsižvelgiant buvo orientuojamasi į tolimesnius partnerių ieškojimus ir sutarčių sudarymus.
Apklausoje dalyvavo 436 VDU studentai. Didžiausi išreikšti poreikiai nuolaidoms:
1. Maisto sektoriuje
2. Pramogų sektoriuje
3. Sporto sektoriuje
4. Aprangos / avalynės sektoriuje
• Pasirašyta 13 naujų ilgalaikių partnerysčių sutarčių, kurios studentams suteikia nuolaidų
maistui, gėrimams, patalpų nuomai bei kitoms studentams aktualioms paslaugoms.
• Sukurtas skiriamasis ženklas, kuris žymi įstaigas, teikiančias VDU studentams nuolaidas ir
specialus pasiūlymus – „VDU – NUOLAIDĄ IMU!“
• Sukurtas naujas reklamos kanalas socialiniame tinkle Facebook, pavadinimu „VDU – nuolaidą
imu“, kuris viešina nuolaidas bei praktikos galimybes skiriamas VDU studentams. Šis puslapis
buvo sukurtas norint atskirti reklaminius pranešimus nuo pagrindinio VDU Studentų atstovybės
kanalo.
• Buvo organizuojamas narių kompetencijų kėlimas. Nauji komiteto nariai įgavo pagrindines
žinias apie marketingo ir reklamos komiteto veiklą. Buvo pristatyti marketingo veikimo principai,
geriausi pardavimo žingsniai ir atvejai, kalbėta apie partizaninį ir guerilla marketingą. Taip pat
vyko workshop‘ai kūrybingumo skatinimui puoselėti.
• Pasirašyta 3 metų sutartis su UAB „Elmera“, kuri rėmimo pagrindu tiekia natūralų mineralinį
vandenį „Druskininkų Hermis“ VDU Studentų atstovybės organizuojamies renginiams. 3 metų
sutartis 2 tonoms vandens įsisavinti.
• Sudaryta 25 trumpalaikių susitarimų su įmonėmis dėl VDU SA renginių finansavimo bei prizų
steigimo.
• Iš verslo ir privataus sektoriaus gautas 3755 Eur finansavimas.
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Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės

ryšių su visuomene komiteto
metinė veiklos ataskaita
2015 m. kovo 12 d. – 2016 m. kovo 17 d.

Nauja veikla:
• Sukurtos renginių vertinimo anketos, skirtos išsiaiškinti VDU bendruomenės atsiliepimus bei
poreikius apie VDU SA organizuojamų renginių kokybę. Kiekvienam renginiui sukurta individuali
anketa, kuri publikuojama socialiniuose tinkluose.
• Tinklalapio www.vdusa.lt administravimas – sutvarkyti seni įrašai, atnaujinta informacija,
operatyviai pateikiamos aktualios naujienos, įtraukti mūsų partneriai, įdiegtas tiesioginis
susisiekimas su atstovybe, nuo šiol puslapis pasiekiamas lietuvių ir anglų kalbomis.
• Humans of VMU – 2015 m. spalio mėn. sukurta nauja Facebook paskyra, skirta labiau pažinti
VDU bendruomenę (1007 sekėjai).
• Sukurtas socialinių tinklų planas – inovatyvus įrankis sudominti studentus. Sukurtas vizualo
šablonas, naudojamas aktualios informacijos apipavidalinimui ir kėlimui į VDU SA Facebook
paskyrą.
• Bendradarbiaujant su marketingo ir reklamos komitetu, pasiektas objektyvus reklamų teikimas
socialiniuose tinkluose per „VDU – nuolaidą imu“ paskyrą. Taip neužgožiama aktuali informacija,
skelbiama pagrindinėje VDU SA paskyroje.
• „VDU – nuolaidą imu“ – bendradarbiaujant su marketingo komitetu sukurtas nuolaidų lipdukas;
nuolaidų maketai socialiniam tinklų planui; promo video.
• Kuriamas patrauklus VDU SA viešas įvaizdis parodantis organizacijos identitetą.
• Tarptautinės studentų dienos ryšių su visuomene komandos koordinavimas – organizuoti
kassavaitiniai susirinkimai, kurti maketai, bendrauta su žiniasklaidos priemonėmis, socialinių
akcijų organizavimas.
• „Moksleivi, pabūk studentu“ kuriamas projekto įvaizdis (logotipas, puslapis, kaupiama
informacija).

Nuolatos vykdoma veikla:
• Tiesioginių komiteto veiklų puoselėjimas – organizuojami kassavaitiniai susitikimai, skatinamas
komiteto narių aktyvumas, saviraiška, suteikiamos atsakomybės. Susirinkimų metu skirstomasi
einamaisiais darbais, planuojamos būsimos veiklos.
• Išsiaiškinti kiekvieno komiteto nario asmeniniai sugebėjimai ir tikslai – vykdyti komiteto narių
motyvaciniai pokalbiai, susiję su atstovybės ir ryšių su visuomene komiteto veikla.
• Komiteto narių kompetencijos kėlimas organizuojant mokymus – mokymų metu suteiktos
teorinės ir praktinės žinios, naudingos kasdienėje komiteto veikloje.
• Vartotojų srautų analizė socialiniuose tinkluose – atlikti tyrimai kiek ir kada daugiausia žmonių
apsilanko tinklalapyje www.vdusa.lt, VDU SA facebook paskyroje. Išsiaiškinta kuriuo paros
metu, kuriuo kanalu ir kokią informaciją geriausia skelbti. Taip pat išsiaiškinta kokia skelbiama
informacija yra aktuali studentams.
• Instagram (vdu_sa) paskyros veikla – instagram paskyros tęsimas ir vykdymas, VDU ir VDU SA
veiklų viešinimas. Sukurtas naujas nuotraukų stilius. Didesnis auditorijos tiesioginis prieinamumas
ir įvykių viešinimas pasitelkiant nuotraukas ir trumpus aprašymus.
• Youtube paskyros veikla – informacinės video medžiagos kūrimas, platinimas. Siekiama, kad
youtube.com paskyra būtų patraukli studentams, didesnio youtube.com paskyros populiarumo.
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Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės

laikraštuko „Studis“
metinė veiklos ataskaita
2015 m. kovo 12 d. – 2016 m. kovo 17 d.

• Laikraštuko „Studis“ platinimas universitete ir už jo ribų – leidinio numeriai platinami visuose
universiteto fakultetuose, kitose aukštosiose mokyklose, viešose Kauno miesto vietose bei
partnerių lokacijos vietose.
• Praktikos vietos – laikraštuko „Studis“ redakcijoje suteikiama galimybė atlikti praktiką Vytauto
Didžiojo universiteto studentams. Praktiką atliko viena viešosios komunikacijos ketvirto kurso
studentė.
• Puslapių kiekio ir tiražo tikslingumas – didesnis aktualios informacijos studentams pateikimas.
28 / 32 psl., 800 / 1000 egzempliorių.
• Bendradarbiavimas su kitų universitetų SA laikraštukų komandomis – bendrų projektų-straipsnių
idėjos, pasidalinimas įvairia aktualia informacija. Bendradarbiaujama su KTU SA laikraštuko
„Njuspeipis“ redakcija. Vykdomas bendras projektas, patvirtintas LSS.
• „Studžio“ pastovus dizainas ir struktūra – sukurtas pastovus dizainas, per mokymus išgrynintos
pastovios ir tikslingos rubrikos.
• Studentų poreikių išsiaiškinimas – anketomis buvo siekiama išsiaiškinti tikslinį VDU studentų
informacijos poreikį: temų įdomumas, aktualumas, informacijos tikslingumas.
• Bendradarbiavimas su kitomis VDU institucijomis, organizacijomis – bendradarbiavimas su
AIESEC Kaunas, „LiPSA VDU“, AJMD „Modusas“, ESN VMU, M. de Cervanteso klubu, Prancūzų
kultūros klubu bei kitomis VDU organizacijomis. Nuo 2016 m. vasario įvesta organizacijoms skirta
skiltis, kurioje keliami įdomūs, aktualūs straipsniai – „LiPSA VDU“, Prancūzų kultūros klubas.
• Studis+ – nariai laisvai reiškia savo mintis, skelbia tekstus internetinėje erdvėje (www.vdusa.lt
skiltis „Studis+“).
• Ryšių užmezgimas nacionaliniu / tarptautiniu lygmeniu – bendradarbiauta su „National
Geographic Lietuva“.

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės

kultūros komiteto
metinė veiklos ataskaita
2015 m. kovo 12 d.– 2016 m. kovo 17 d.

Įgyvendinta veikla:
• Tęstas neformalių paskaitų ciklas „Aš, alus ir dėstytojas“. Šiomis paskaitomis buvo skatinamas
studentų bei dėstytojų bendravimas neformalioje aplinkoje, naudingas laisvalaikio praleidimas.
Paskaitų ciklas buvo suorganizuotas pavasarį bei rudenį. Buvo surengti neformalūs susitikimai
su universiteto dėstytojais Aurelija Ganusauskaite, Agne Blažiene, Giedrium Jucevičium, Egidijum
Aleksandravičium, studijų prorektorium Kęstučiu Šidlausku, Lietuvos Studentų sąjungos
prezidentu Paulium Baltoku.
• Suorganizuotos „Pavasario festivalio“ intro dienos. Studentai susipažino su „Pavasario festivalio“
programa bei renginio idėja. Intro dienose buvo įgyvendinti keturi renginiai: VDU „Iššūkis“, VDU
stalo teniso turnyras, info punktas ir kino vakaras, kur VDU kūrybinių industrijų studentai rodė
savo kurtus trumpametražius filmus.
• Suorganizuotas universiteto bei Kauno miesto Jaunimo organizacijoms skirtas protmūšis.
Vyko glaudus bendradarbiavimas su organizacijomis, kurios prisidėjo sudarinėjant protmūšį,
turėjo savo etapus, o kitos dalyvavo kaip komandos. Skatintas draugiškas bendradarbiavimas su
Jaunimo organizacijomis bei informacijos dalinimasis. Dalyvavo virš 10 komandų.

• Suorganizuotas tradicinis VDU „Pavasario festivalis“. Studentams buvo suteikta galimybė
įdomiai praleisti laisvalaikį atsižvelgiant į asmeninius interesus. Festivalio metu vyko daug
skirtingų užsiėmimų plačiai auditorijai: socialinės akcijos, pramoginiai renginiai, paskaitos, šokiai,
sporto renginiai, knygų turgus, workshop‘ai, stalo žaidimai ir kt. Festivalio pabaigą vainikavo
uždarymo koncertas, kuriame pasirodė tokie atlikėjai, kaip „Wild Reason“, „Woolf-Sam“, „Meids“
„Biplan“, „G&G Sindikatas“. Pavasario festivalio veiklose dalyvavo per 5000 studentų ir Kauno
miesto gyventojų.
• Prisidėta prie sutarčių su pirmakursiais pasirašinėjimo darbų. Mandatinių metu buvo pristatyta
informacija apie „Fuxų stovyklą“, pirmakursiai galėjo pildyti anketas į stovyklą bei sužinoti jiems
naudingą informaciją – užpildyta per 700 anketų. Taip pat buvo teikiama informacija apie „LSP“,
bendrabučius bei stipendijas naujiems VDU studentams.
• „Įvadas į studijas“ metu suorganizuotas VDU studentų atstovybės prisistatymas. Kalbėjo VDU SA
prezidentas Mindaugas Grigas, pirmakursiai dalyvavo VDU „Iššūkyje“, galėjo laimėti atstovybės
marškinėlius, pirmakursiai susipažino su esamais VDU studentų atstovybės nariais. Taip pat
prisidėta prie kitų renginių šios savaitės metu.
• Buvo suorganizuotas VDU studentų susipažinimo vakaras lofte „Gargaras“, skirtas universiteto
bendruomenei pabendrauti neformalioje aplinkoje bei pažinti vieni kitus. Siekta didinti universiteto
narių aktyvumą. Šiame renginyje pasirodė Linas Adomaitis, Leon Somov & Neri Jass. Renginyje
dalyvavo daugiau nei 1500 žmonių.
• Surengta pirmakursių stovykla „Subalansuotas Fuxas“ 2015. Pirmakursiai susipažino su
universiteto bei studentų atstovybės veikla. Dalyvaudami mokomajo turinio, komandinio
formavimo žaidimuose pirmakursiai įgavo naudingo bendravimo bei darbo akademinėje veikloje
įgūdžių. Dalyvavimas atitinkamuose simuliaciniuose žaidimuose leido geriau suprasti bei perteikti
universiteto aplinkos modelį. Taip pat pirmakursiai dvi dienas turiningai praleido laisvalaikį,
susipažino su kitais unversiteto studentais. Stovykloje dirbo per 60 atstovybės narių, užsiėmimus
vedė VDU SA Alumni bei administracijos atstovai. Stovykla vyko du savaitgalius iš eilės. Iš viso į
stovyklą buvo išvykę per 360 pirmakursių.
• Buvo suorganizuotas VDU SA „Susipažinimo vakaras“. Renginio metu senieji ir naujieji atstovybės
nariai turėjo galimybę geriau pažinti vieni kitus bei socializuotis. Renginys vyko „Punto Jazz“
palėpėje, kurio metu dalyvavo ~100 senųjų ir naujųjų studentų atstovybės narių.
• 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 bei susipažinti su norimomis specialybės. Kiekvieną vakarą
moksleiviams buvo paruoštos įdomios veiklos: socializacijos, pasirodymų vakaras, protmūšis
ir kt. Surengti du projektai per metus, kuriuose dalyvavo daugiau nei 200 moksleivių iš visos
Lietuvos. Projektas vyko pavasarį ir rudenį po 3 savaites.
• Suorganizuota VDU bendruomenės „Halloween‘o“ šventė. Studentams suteikta galimybė
įdomiai praleisti laisvalaikį, pabendrauti su VDU bendruomenės nariais bei skatinama studentų
saviraiška. Renginys subūrė ~60 studentų.
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• Suorganizuotas VDU Bendruomenės Kalėdinis vakaras, kurio metu sulaukėme apie ~200
universiteto bendruomenės narių. Skatinta studentų saviraiška, talentus demonstravo
universiteto studentai, prie renginio prisidėjo ir VDU choras. Taip pat prie šio gražaus vakaro
prisijungė ir VDU organizacijos su įvairiausiomis veiklomis. Be to svečiai galėjo įsilieti į kalėdines
dirbtuvėles ir pasigaminti sau atvirutes, meduolius ir kalėdinius žaisliukus. Buvo praleistas jaukus
ir kultūringas akademinės bendruomenės vakaras.
• Surengtas VDU studentų atstovybės kalėdinis vakaras, kuriame dalyvavo ~100 narių.
Neformalioje aplinkoje studentų atstovybės nariai stiprino tarpusavio bendravimą. Žaidimų
forma buvo stiprinamas komandinis ryšys. Vakaro metu buvo įteiktos nominacijos organizacijos
nariams.
• Buvo surengtas VDU SA prisistatymas renginio „Moksleivių diena VDU‘16“ metu, kuriame
studentų atstovybė pristatė savo veiklą universitete ir už jo ribų. Buvo suteikta aktuali informacija,
atsakyta į jų klausimus. Taip pat buvo vykdomas VDU „Iššūkis“, kurio metu buvo galima laimėti
studentų atstovybės atributikos.
• Suorganizuotas renginys „V2“, skirtas VDU bendruomenei. Didinamas ir skatinamas VDU
bendruomenės aktyvumas kultūrinėje veikloje. Šio renginio metu buvo apdovanoti geriausi
dėstytojai, organizacijos bei iniciatyvos. Iš viso buvo 12 nominacijų, nugalėtojus rinko studentai
balsuodami internete. Renginyje pasirodė daugiau nei 10 talentingų dėstytojų bei studentų, kurie
savo talentais papuošė bendruomenės vakarą. Visą renginį vainikavo Monikos Linkytės koncertas.
Renginys pritraukė ~500 akademinės bendruomenės narių.
• Suorganizuotas tradicinis vidnis VDU SA renginys „VDU SA Plaustai“ – virš 20 atstovybės narių
išsivežti į plaukimą baidarėmis, taip atsidėkojant už aktyvią veiklą studentų atstovybėje.

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

Nauja veikla:
• Organizuotas VDU stalo teniso turnyras „Pavasario festivalio“ įvadinėse dienose. Į šį turnyrą
vyko registracija, galėjo registruotis visi VDU studentai. Pats turnyras truko vieną dieną, laimėtojai
buvo apdovanoti. Dalyvavo studentai iš VDU universiteto. Taip pat stalo teniso turnyro metu
buvo dalinamos „Pavasario festivalio“ skrajutės. Skatinta studentų saviraiška, suteikta galimybė
turiningai praleisti laisvalaikį.
• Pirmą kartą „Pavasario festivalio“ metu suorganizuota „Menograma“ – menograma suskirstyta
į dvi dalis. Pirmojoje dalyje buvo galima išvysti šiuolaikinio meno instaliacijas, kurioms įgyvendinti
naudojamos įvairios naujųjų medijų technologijos. Pasitelkus judesio (teatro), garso (muzikos) ir
vaizdo (vaizdo instaliacijos pro projektorių šviesas) elementus, kiekvienas norintis galėjo pasinerti
į interaktyvaus meno prezentaciją.
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• Tikslu užtikrinti lengvesnį dokumentų pasiekiamumą, atnaujintos jų rengimo ir registravimo
sistemos. Pakoreguoti nauji prašymų ir įsakymų šablonai bei registravimo žurnalas. Registruojami
visi siunčiami, gauti dokumentai, sutartys bei įsakymai. Originalai arba kopijos yra įsegtos į
atitinkamus segtuvus bei kaupiamos pagal dokumentų saugojimo taisykles.
• Renkant aukščiausią VDU SA valdymo organą, buvo priimami kandidatų į VDU Studentų
parlamentą prašymai. Užregistruoti bei VDU SA Prezidento patvirtinti prašymai įsegami į Studentų
parlamento segtuvą.
• Per tris darbo dienas parengti ir užregistruoti VDU Studentų parlamento posėdžio protokolai.
Originalai įsegti į protokolų segtuvą.
• Protokoluojami VDU Studentų parlamento, Valdybos bei komandos susirinkimai.
• El. laiškų administravimas, atsakinėjimas į juos bei informacijos perdavimas organizacijos
nariams.
• Palaikomi ryšiai su Infrastruktūros, Akademinių bei Studentų reikalų tarnybomis, Administracijos
direktoriumi, fakultetų valdytojomis.
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