
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STUDENTŲ 

ATSTOVYBĖS KANDIDATO Į PREZIDENTUS TOMO 

BACEVIČIAUS RINKIMŲ PROGRAMA 

 

Einant VDU SA Prezidento pareigas pagrindiniai tikslai atstovauti Vytauto Didžiojo universiteto 

studentų interesus ir padėti spręsti visai universiteto bendruomenei rūpimus klausimus. Skatinti 

renginių organizavimą ir įvairius studentų laisvalaikio užsiėmimus bei sukurti ir palaikyti dialogą su 

Vytauto Didžiojo universiteto administracija dėl infrastruktūros reikalingų projektų įgyvendinimo. 

Spręsti švietimo klausimus, kad būtų užtikrinta aukštojo mokslo kokybė ir tęstinumas. Kartu su 

atstovybės padaliniais sukursiu veiksmingą ir poreikius atitinkančią veiklos strategiją, pagal kurią 

būtų užtikrinamas kokybiškas studentų interesų atstovavimas. Šiam tikslui pasiekti yra numatytos 

tokios priemonės: 

 

Bendradarbiauti su Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės 

padaliniais, siekiant užtikrinti tikslingą ir kokybišką studentų interesų 

atstovavimą įgyvendinant infrastrukūros projektus 

 

• Palaikyti aktyvų dialogą su Vytauto Didžiojo Universiteto administracija dėl viešosios 

valgyklos įsteigimo. Skatinčiau bendradarbiauti VDU administraciją dėl viešosios valgyklos 

verslo plano kūrimo, tam pasitelkiant Studentų reikalų departamento, Verslumo akademijos 

ir kitų padalinių specialistus. 

• Sukurti dialogą su administracija dėl didesnio sėdimų vietų skaičiaus įrengimo. 

Studentai skundžiasi dėl sėdimų vietų skaičiaus trūkumo belaukiant paskaitų. 

Bendradarbiaudamas su administracija sieksiu užtikrinti pakankamai vietų atsisėsti. 

 

Tobulinti studijų kokybę atsižvelgiant į studentų poreikius 

 

• Pertvarkyti įvadinę studijų savaitę pirmo kurso studentams. Studentams dabartinės 

įvadinės savaitės neduoda pakankamai naudos, kad jaustųsi supažindinti su studijomis ir 

universiteto bendruomene. Tokiu atveju būtų galima organizuoti pristatymus apie gretutinių 



studijų galimybes, Erasmus ir dvišalius studijų mainus bei praktikas, taip pat supažindinti 

studentus su referatų rašymo taisyklėmis ir pavyzdžiais. 

• Sukurti skiltį dėl referatų VDU Moodle sistemoje. Siekiant universiteto studentų geresnių 

rezultatų ir pasitikėjimo savo parašyto darbo kokybe būtina suteikti studentams aiškią 

informaciją, kaip reikia rašyti referatus. Turi būti pateikti referatų pavyzdžiai ir visa reikalinga 

informacija susijusi su referatų rašymo taisyklėmis vienoje patogiai prieinamoje vietoje. 

 

Stiprinti viešuosius ryšius siekiant užtikrinti efektyvų problemų sprendimą bei 

puoselėti studentų bendruomenės gerovę 

 

• Užtikrinti studentų paramą švietimo ir mokslo darbuotojų reikalavimams. Svarbu 

palaikyti švietimo bendruomenę, nes švietimas turi būti vienas iš valstybės prioritetų, kuris 

yra labai svarbus visų Lietuvos žmonių ateičiai. 

• Palaikyti idėją dėl didesnių paskolų išmokėjimo studentams. Kartu su VDU SA ir kitomis 

Lietuvos studentų savivaldos organizacijomis siekti, kad studentams teikiamų Valstybinio 

studijų fondo paskolų gyvenimo išlaidoms padengti sąlygos būtų pritaikomos pagal poreikį. 

• Skatinti aktyvesnį įsitraukimą į „Iniciatyvos Kaunui“ projektus. Tai Kauno miesto 

savivaldybės inicijuojama programa, kviečianti nevyriausybines organizacijas ir miesto 

bendruomenes prisidėti prie Kauno problemų sprendimo, siūlant iniciatyvas ir teikiant 

paraiškas. Šios programos metu miestas finansuoja ne organizacijas, bet projektus, kurie 

sprendžia aktualias problemas ir yra orientuoti į aiškius rezultatus. Sėkmingo projekto 

pavyzdys galėtų būti „Pavasario festivalis“. 

• Padidinti Vytauto Didžiojo Universiteto populiarumą įtraukiant studentų iniciatyvas ir 

kūrybines idėjas. Skatinti didesnį ir kokybiškesnį studentų atstovybės renginių 

organizavimą, kad universiteto bendruomenė būtų daugiau supažindinta su universiteto 

veiklomis bei suteikti studentams galimybę prisidėti prie universiteto žinomumo. 

• Užtikrinti efektyvų finansinių išteklių panaudojimą. Atsižvelgiant į tai, kad VDU Studentų 

atstovybės centrinis biuras koordinuoja finansinius išteklius, jie turi būti paskirstyti 

atkreipiant didelį dėmesį į Vytauto Didžiojo Universiteto studentų interesus ir poreikius. 

 

Aktyvios, atviros ir atsakingos organizacijos kūrimas, vykdant tikslų 

įgyvendinimą bei išlaikant veiklos tęstinumą 



 

VDU SA misija – atstovauti VDU studentams vietiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame 

lygmenyse bei siekti visapusiškos jų gerovės. Esminiai rodikliai, kurie padės siekti nuoseklių tikslų 

įgyvendinimo ir tęstinumo: 

 

• Naujų narių pritraukimas pabrėžiant atstovybės naudą ir galimybę prisidėti prie 

vykdomų projektų. Juos įgyvendinant bus užtikrintas organizacijos stabilumas, veiklumas, 

tęstinumas ir misijos įgyvendinimas. 

• Bendradarbiauti su Lietuvos Studentų Sąjunga (LSS) priimant sprendimus bendrai. 

Visi studentų parlamente priimti sprendimai turi būti derinami su kitų universitetų studentų 

atstovybėmis siekiant puoselėti glaudesnį ryšį ir vieningumą Lietuvos mastu. 

• Supažindinti studentus su studentų parlamento ir studentų atstovybės funkcijomis, 

veiklos sritimis bei priimtais sprendimais. Tokiu būdu skatinant didesnę konkurenciją ir 

kokybiškesnę parlamento ir atstovybės veiklą. Tam pasiekti yra pagrindinės komunikacijos 

priemonės, kaip socialiniai tinklai, plakatai, „Studis“ žurnalas bei reklaminės skrajutės ir 

lipdukai. 

• Palaikyti sėkmingą „Subalansuotas fuksas“ stovyklos organizavimo idėjos tęstinumą. 

„Subalansuotas fuksas“ yra tradicinė VDU pirmakursiams skirta stovykla, kuri yra pritaikyta 

ir negalią turintiems studentams. Tai vienas iš linksmiausių visų studijų savaitgalių, 

suteikiantis unikalią galimybę susipažinti su universitetu, leidžiantis pajusti, kas yra tikrasis 

studentiškas judėjimas, ir padedantis užmegzti pažintis su vyresniaisiais studentais bei 

kolegomis pirmakursiais. Šios stovyklos metu pirmakursiai dalyvauja įvairiose estafetėse, 

žaidimuose, simuliacijose, mokosi, bendrauja ir pramogauja. Todėl būtina palaikyti šios 

iniciatyvos organizavimą ir skirti atitinkamą dėmesį siekiant dar geresnių rezultatų ateityje. 


