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Sveikinimo žodis

Mieli VDU Studentai,
pirmiausia, noriu padėkoti Jums už pasitikėjimą ir galimybę vienerius metus
atstovauti Vytauto Didžiojo universiteto studentams. Man buvo didelė garbė su Jumis
dirbti, siekti tikslų, problemų sprendimo būdų ir įgyvendinti naujas iniciatyvas. 
Tikiu studentiško judėjimo idėją ir žinau, kad studentai gali pasiekti labai daug veikdami
išvien. Todėl visiems noriu palinkėti laiką universitete išnaudoti turiningai: atrasti save,
susipažinti su naujais žmonėmis, džiaugtis netikėtomis patirtimis ir pasisemti nau
dingų žinių!

Vivat VDU SA!
VDU Studentų atstovybės prezidentas
Paulius Vaitiekus
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Strūktura ir komanda
Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės struktūra:
• 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
Studentų parlamento kompetencijai
• Revizijos komisija – kontrolės organas, vykdantis organizacijos ir jos juridinių asmenų finan
sinę bei veiklos kontrolę

Valdymo ir kontrolės organai:
• Prezidentas – Paulius Vaitiekus
• Valdyba: Paulius Vaitiekus (pagal užimamas prezidento pareigas), Greta Šmaižytė (pirmi
ninkė), Lina Stumbrytė, Martynas Vitkus, Dominyka Kurklietytė
• Revizijos komisija: Vytautas Kučinskas (pirmininkas), Vaida Eirošiūtė, Tadas Žiogas.

Pagrindinės veiklos kryptys ataskaitiniu laikotarpiu:
• Bendradarbiavimas su VDU SA padaliniais (Žemės ūkio ir Švietimo akademijų atstovy
bėmis), užtikrinant tikslingą ir kokybišką studentų interesų atstovavimą.
• Ryšio tarp studentų ir studentų atstovų stiprinimas siekiant užtikrinti efektyvų problemų
sprendimą.
• Stabilios ir patikimos organizacijos kūrimas, vykdant sisteminius pokyčius bei išlaikant
veiklos tęstinumą.

Veiklos kryptims įgyvendinti veikė šie komitetai:
•
•
•
•
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Akademinių reikalų
Socialinių reikalų
Projektų ir tarptautinių ryšių
Kultūros

• Ryšių su visuomene
• Marketingo ir reklamos
• Žmogiškųjų išteklių

Veiklų įgyvendinimo koordinatoriai:
•
•
•
•
•
•

Paulius Vaitiekus – prezidentas
Laurynas Samajauskas – biuro administravimas, projektai ir tarptautiniai ryšiai
Kristina Balčiūnaitė ir Gintarė Jurelytė (nuo 2019 m. rugsėjo mėn.) – akademiniai reikalai
Ieva Vengrovskaja – socialiniai reikalai
Rytis Sidarevičius – marketingas ir reklama
Justas Šiburkis (iki 2019 m. rugpjūčio mėn.), Lina Stumbrytė (nuo 2019 m.
rugpjūčio mėn.) – žmogiškieji ištekliai
• Gabrielė Šturmaitė – ryšiai su visuomene
• Monika Terzytė – kultūra

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
valdymo organuose:
• VDU Taryba – Paulius Vaitiekus
• VDU Rektoratas – Paulius Vaitiekus
• VDU Senatas – 14 studentų atstovų: Loreta Petrauskaitė, Vigilija Žiūraitė, Mindaugas
Rumšas, Greta Šmaižytė, Vytautas Kučinskas, Laurynas Nikelis, Greta Kuliešiūtė, Dominyka
Kurklietytė, Gabrielė Šturmaitė, Kristina Balčiūnaitė, Liveta Budreckytė, Tomas Kaminskas,
Martynas Švarcas, Sandra Matoškaitė.
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Prezidento metinė
veiklos ataskaita

Studentų atstovavimas universiteto lygmenyje:

• Dalyvauta 13 iš 14 rektorato posėdžių atstovaujant VDU Studentams.
• Iki 2019-06-27 dalyvauta Senato posėdžiuose su sprendžiamojo balso teisę, po šio
termino dalyvauta visuose posėdžiuose svečio teisėmis.
• 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
vertinami VDU veikiančių organizacijų pateikti projektai.
• Deleguoti atstovai į fakultetų apeliacijų komisijų posėdžius, kuriuose buvo svarstomi
studentų skundai ir atstovaujama jų pozicija.
• Dalyvauta bei deleguoti kiti studentų atstovybės nariai į „Erasmus+“, dvišalių mainų
komisijas.
• Dalyvauta Studijų reguliamino redakcinėje darbo grupėje, kurioje studentams buvo išsau
gota teisė egzaminą perlaikyti du kartus.
• Bendradarbiaujant su Studijų departamentu, Studijų kokybės skyriumi, atnaujintas „Studi
jų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas“, kuriame atsirado reglamentavimas dėl Studijų
programų komitetų posėdžių vykdymo ir dėstytojų vertinimo anketų rezultatų įgalinimo.
• Kartu su Studijų departamentu buvo atsisakyta mokamų konsultacijų VDU Žemės ūkio
akademijoje.
• Dalyvauta Gamtos mokslų fakulteto Strategijos komitete, kuriame buvo sprendžia
mas Fakulteto perkėlimo į Žemės ūkio akademijos III rūmus klausimas. Siekta užtikrinti
sklandų bei mažiausiai problemų studentams sukeliantį modelį.
• Organizuotas susitikimas su Menų fakulteto studentais dėl Fakulteto vykdomų studijų
programų kokybės. Reaguojant į gautą informaciją buvo organizuojamas susitikimas su
Fakulteto administracija, Studijų departamentu bei prorektorėmis dėl galimų žingsnių
siekiant pagerinti studijų kokybę.
• Prisidėta prie studentiško judėjimo „Šauksmas“ iniciatyvos dėl valgyklos atsiradimo

6

Universiteto patalpose.
• Dalyvauta susitikimuose su Tarptautinių Ryšių departamento bei Europos studentų tinklo
(ESN) atstovais siekiant spręsti tarptautinių studentų atstovavimo klausimą.
• Dalyvauta susitikimuose fakultetuose su Studijų kokybės skyriumi siekiant išsakyti pastabas
apklausų metodikoje bei užtikrinti, jog fakultetai atsižvelgtų į gautus dėstytojų vertinimo
rezultatus.
• Dalyvauta Universiteto Strateginėje sesijoje, kurioje buvo atstovaujamas studentų balsas
formuojant būsimą Universiteto Strategiją.

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.
Dalyvauta tarptautinėje Azijos-Europos fondo vykdytoje konferencijoje „Model ASEM“
Madride, Ispanijoje.
Dalyvauta Studijų kokybės vertinimo centro organizuojamame „Studentų forume“, ku
riame buvo diskutuojama apie studijų kokybę, krypčių vertinimą, ruošiamos redakcijos
naujoms vertinimo metodikoms.
Dalintasi patirtimi Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybės organizuotuose
mokymuose.
Dalyvauta KJOSAS veikloje.
Dalyvauta Akademinės reikalų tarybos veikloje.
ART posėdžio metu išrinktas į Nevyriausybinių organizacijų tarybą.
Organizuoti įvairūs susitikimai su kitų Kaune esančių Studentų atstovybių prezidentais,
siekiant paruošti siūlymus Kauno miesto savivaldybei dėl miesto pritaikymo studentams.
Kauno miesto savivaldybei parengta ir išsiųsta pozicija dėl viešojo transporto, važiuojančio
į Žemės ūkio akademiją, grafiko pritaikymo studentams.
Sudalyvauta Baltijos šalių organizacijų susitikime socialinės dimensijos klausimu.
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Įgyvendinta veikla:

Akademinių reikalų
komitetas

• Komiteto nariai supažindinti su svarbiausiais universiteto dokumentais.
• Sudalyvauta Europos studentų tinklo (ESN) mentorių mokymuose, kuriuose pristatyta VDU
SA ir kuo ji yra naudinga tiek patiems mentoriams, tiek studentams iš užsienio.
• Atsižvelgiant į svarbiausių šalies ir universiteto dokumentų pakeitimus bei siekiant suteikti
tikslingą informaciją apie studijas, atnaujinta dažniausiai užduodamų klausimų (D.U.K) skil
tis VDU SA internetiniame puslapyje.
• Aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos studentų sąjunga, įsitraukiama į sąjungos vykdomas
veiklas, dalyvaujama susitikimuose.
• Aktyviai bendradarbiauta su universiteto administracija dėl bendrų veiklų įgyvendinimo,
atitinkamų dokumentų atsiradimo inicijavimo ir esamų tobulinimo.
• Bendradarbiaujant su socialinių reikalų komitetu, surengtas SA narių akreditavimas, kurio
tikslas – skatinti SA narius aktyviau domėtis socialiniais bei akademiniais procesais.
• Siekiant stiprinti SA narių kompetencijas, suorganizuoti mokymai apie dokumentų sudary
mą ir analizę. Jų metu pradėti kurti seniūnų sistemos nuostatai.
• Vyko susitikimas su VDU Studijų departamento Studijų kokybės skyriumi, kurio metu buvo
diskutuota apie dėstytojų vertinimo anketas ir studentų įsitraukimą, kurių rezultatai gali
padėti gerinant studijų procesą.
• Siekiant užtikrinti tinkamą atsiskaitymų organizavimą ir vykdymą bei akademinį studentų
sąžiningumą, vykdyti atsiskaitymų stebėjimai.
• Tobulintas „VDU Atsiskaitymų stebėjimo tvarkos aprašas“.

Neįgyvendinta veikla:
• Nesuorganizuotas kasmetinis akademinių žinių patikrinimas ir konferencija „Apšvietimas“.
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Socialinių reikalų
komitetas
Įgyvendinta veikla:

• Išanalizuoti VDU SA atliktos apklausos „VDU socialinės aplinkos tyrimas“ rezultatai. Išskirtos
svarbiausios problemos, į kurias buvo orientuota komiteto veikla; rezultatai pristatyti VDU
Psichologijos klinikos direktorei, Studentų reikalų ir Studijų departamentams.
• Infrastruktūra: vykdyta visų universiteto fakultetų tualetų patalpų revizija (patikrinta švara,
patalpų pritaikymas studentams su negalia); parašytas prašymas dėl geriamo vandens
aparato Putvinskio g. 23 esančiame fakultete; parašyti prašymai dėl fakultetuose esančių
poilsio zonų su virtuvėlėmis įkūrimo (zonos įrengtos Katalikų teologijos, Menų, Gamtos
mokslų, Informatikos fakultetuose ir Žemės ūkio bei Muzikos akademijose); suorganizuotas
susitikimas su VDU Muzikos akademijos dekanu dėl klasių rezervavimo tvarkos tobulinimo.
• Bendrabučiai: suorganizuoti VDU bendrabučių pirmininkų rinkimai; kiekvieną mėnesį buvo
vykdomos bendrabučių kambarių patikros; pradėti keisti bendrabučių savivaldų rinkimų
nuostatai; patikrintos ir įvertintos visų bendrabučių bendros zonos (komentarai perduoti
VDU Studentų reikalų departamentui); siekiant užtikrinti efektyvesnę komunikaciją, sukurta
bendrabučių pirmininkų, jų tarybų ir komitetų atstovų grupė socialiniame tinkle Facebook;
dalyvauta susitikime su Studentų reikalų departamentu ir bendrabučių pirmininkais (aptar
tos po bendrabučių renovacijos iškilusios problemos, susitarta dėl tolimesnės komunikaci
jos); sudarytas bendrabučių patikrų dokumentas; administruotos bendrabučių Facebook
grupės – atnaujinta grupės narių sudėtis (pridedami nauji bendrabučių gyventojai ir SA
nariai); spręstos po bendrabučių renovacijos iškilusios problemos, atsakinėta į studentams
iškilusius klausimus.
• Studentai su negalia: suorganizuotas susitikimas su studentais su negalia: aptartos esminės
universiteto problemos, nutarta dėl neįgaliųjų dienos minėjimo (nuspręsta, kad SA nariai
visuose fakultetuose ir bendrabučiuose iškabina svarbią statistiką, susijusią su neįgaliai
siais, studentai kviečiami ant delno piešti širdį, kurioje būtų lygybės ženklas. Dienos šūkis
– „Visi skirtingi – visi lygūs“); suorganizuotas susitikimas su komiteto nariais su negalia ir
Studentų reikalų departamentu – aptartos svarbiausios problemos susijusios su neįgaliai
siais, svarbiausia – iškeltas klausimas dėl neįgaliųjų koordinatoriaus; atnaujinta Facebook
grupės „VDU studentai su negalia“ narių sudėtis, grupėje dalintasi aktualia informacija,
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•

•

•
•

•

•
•

atsakyta į studentams iškilusius klausimus; suorganizuotas susitikimas su VDU Karjeros
centru dėl efektyvesnio bendradarbiavimo pateikiant darbo, praktikos, ir savanorystes pa
siūlymus neįgaliesiems; susitarta su VDU Biblioteka dėl pagalbos studentams su negalia
maketuojant savo baigiamuosius darbus.
Užsienio studentai: sukurtas dokumentas Europos studentų tinklo (ESN) mentoriams, ku
riame yra visa reikalinga informacija susijusi su akademiniais ir socialiniais procesais naud
inga tiek mentoriams, tiek užsienio studentams; sudalyvauta ESN mentorių mokymuose,
kuriuose pristatyta SA ir kuo ji yra naudinga tiek patiems mentoriams, tiek studentams iš
užsienio; užsienio studentų įvadinės savaitės metu studentams iš užsienio pristatyta SA
veikla; užsienio studentams, gyvenantiems bendrabučiuose, pristatyta, kaip SA gali jiems
padėti ir kaip spręsti tam tikras problemas.
Bendradarbiaujant su Ryšių su visuomene komitetu visoms studentiškoms VDU organi
zacijomis išsiųstas laiškas su informacija, kokį žymėjimą reikėtų naudoti viešinant renginius,
diskusijas, atviras paskaitas ir kitas veiklas, kurios yra pritaikytos neįgaliesiems; nufilmuotas
vaizdo įrašas apie studentams universitete taikomas mokestines lengvatas; nufilmuotas
socialinis eksperimentas minint Tarptautinę socialinės lygybės dieną; sukurti plakatai, kurie
skatina naudoti ne vienkartinius buteliukus, o daugkartines gertuves, jie bus kabinami
fakultetuose.
Atnaujinta VDU SA puslapyje esanti Dažniausiai užduodamų klausimų (D.U.K.) skiltis,
įtraukta nauja aktuali informacija.
Siekiant skatinti studentų sąmoningumą ir empatiją, suorganizuotas susitikimas su Nacio
naliniu Transplantacijos biuru, kurio metu studentai turėjo galimybę sužinoti daugiau in
formacijos apie donorystę bei gauti organų donorystės kortelę; suorganizuotos 3 kraujo
donorystės akcijos.
Parašytas prašymas dėl visą parą veikiančios bibliotekos poreikio studentams. Biblioteka
visą parą veikė nuo gegužės 13 iki birželio 1 dienos ir nuo lapkričio 25 iki gruodžio 16 die
nos.
Bendradarbiaujant su akademinių reikalų komitetu 3 kartus vykdytas SA narių akreditavi
mas, pradėtas seniūnų sistemos vykdymas, rašomi „Seniūnų nuostatai“.
Sudalyvauta „GrandSoc“ mokymuose, kur buvo aptartos esminės socialinių reikalų
komitetų veiklos stipriosios pusės ir problemos.
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• Kauno miesto savivaldybei parengta ir išsiųsta pozicija dėl viešojo transporto, važiuojančio
į Žemės ūkio akademiją, grafiko pritaikymo studentams.

Neįgyvendinta veikla:
• Fakultetuose prie auditorijų neįkurtos laukimo zonos.
• Ne visuose fakultetuose įrengtos virtuvėlės.
• Fakultetuose neįrengtos nemokamo vandens stotelės (vandens aparatai arba filtruoto
vandens kranai tualetuose).
• Studentų centro pastate (S. Daukanto g. 27) neįrengtas skambutis.
• Nepakeista Muzikos akademijos klasių rezervavimo sistema.
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Projektų ir tarptautinių
ryšių komitetas
Įgyvendinta veikla:

• Į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos fondą pateikta projekto „Pavasario Festivalis 2019“
paraiška. Gautas 3500 eurų finansavimas.
• SA delegatų komanda dalyvavo Latvijos universiteto Studentų atstovybės gimtadienyje.
Vizito tikslas – tęsti bendradarbiavimą tarp VDU SA ir Latvijos universiteto Studentų ats
tovybės.
• Į Kauno miesto iniciatyvų fondą pateiktas projektas „Pavasario Festivalis 2020“. Paraiška
šiuo metu priimta, užregistruota bei vertinama. Laukiamas atsakymas iš Kauno miesto sa
vivaldybės apie projekto įvertinimą. Šis tikslas įgyvendintas dalinai, kadangi buvo išsikeltas
tikslas pateikti dvi paraiškas į Kauno miesto savivaldybės kuruojamus fondus.
• Į VDU studentiškų organizacijų šalpos fondą pateiktas „Studentų įtraukimo į studijų pro
cesą programos“ projektas. Projekto paraiška šiuo metu vertinama, laukiama rezultato.
• Užmegzti nauji santykiai su viena iš Jungtinės Karalystės studentų sąjungų. 2020 metų
sausio mėnesį vykusio susitikimo metu pristatyta VDU SA istorija, veiklos sritys. Taip pat
diskusijų metu pasidalinta kiekvienos šalies gerosiomis patirtimis, patarimais bei idėjomis,
kurias galima pritaikyti abejoms interesų šalims.

Neįgyvendinta veikla:
• Nepateikta jokia projekto paraiška į naują ar anksčiau neišnaudotą fondą.
• Metų eigoje buvo rastas (bei gautas) ne vienas pasiūlymas apie mainų galimybes įvairiose
šalyse. Galimybės buvo pristatytos komiteto nariams, tačiau dėl neaktualių projektų temų
ar neišpildyto turinio, nepalankių projektų vykdymo datų nebuvo išvažiuota nė į vieną
tarptautinį jaunimo mainų projektą.
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Marketingo ir reklamos
komitetas
Įgyvendinta veikla:

• Surinkta 618 eurų už reklamos plotų nuomą universiteto erdvėse.
• Gauta daugiau nei 8 000 eurų vertės barterinės paramos, kuri buvo panaudota įvairiuose
atstovybės organizuotuose renginiuose, išdalinta konkursų metu ar skirta skatinti aktyviau
sius SA narius, gerinti vidinį organizacijos klimatą.
• Vykdytas bendradarbiavimas su daugiau nei 40 skirtingų įmonių, kurios skyrė paramą savo
produkcija bei paslaugomis arba pritaikė atitinkamas nuolaidas.
• Įsteigti prizai 13 konkursų „VDU – nuolaidą imu“ Facebook paskyroje, kurie buvo išdalinti
studentams. Bendra prizų vertė – daugiau nei 750 eurų.
• Vykdyti susitikimai su įmonėmis dėl potencialaus bendradarbiavimo, kurių metu stengtasi
pasiekti didžiausią galimą abipuse naudą.
• Realizuoti nauji reklamos plotai (rėmeliai universiteto liftuose, tualetuose bei rūkymo
zonose), kurių dėka gautos papildomos pajamos organizacijai, pritraukti nauji rėmėjai.
• Paruoštas oficialus VDU SA komercinis pasiūlymas turimų reklamos plotų nuomai, siekiant
gauti daugiau pasitikėjimo iš potencialių pirkėjų. Sukurti pokalbių bei laiškų šablonai, sie
kiant supaprastinti komiteto narių darbą bei padaryti jį produktyvesnį.
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Įgyvendinta veikla:

Ryšių su visuomene
komitetas

• Tinklalapio www.vdusa.lt administravimas – pastoviai atnaujinta informacija, pateiktos ak
tualios naujienos, dokumentai, studentų atstovų kontaktai, informacija apie renginius. Pa
talpinti 22 įrašai (16 išversta į anglų kalbą), atnaujinta ir papildyta dažniausiai užduodamų
klausimų (D.U.K.) skiltis.
• „VDU Studentų atstovybė“ Facebook puslapio administravimas: dalintasi aktualia social
ine/akademine informacija, laisvalaikio ir universiteto naujienomis; pasidalinta 5 vaizdo
įrašais socialine/akademine tematika; sukurtos ir administruotos „VDU pirmakursiai 2019“
ir „VDU naktinė biblioteka“ Facebook grupės. Puslapio sekėjų skaičius išaugo nuo 9,103
iki 9,880.
• „Apšvietimas“ Facebook paskyros administravimas: pradėta nauja rubrika „Ar žinai?“
apie įdomius faktus, susijusius su akademiniais reikalais bei Lietuvos ir užsienio universite
tais. Kadangi artimiausiu metu neplanuojama organizuoti renginio „Apšvietimas“ puslapis
nėra viešai matomas.
• „Humans of VMU“ Facebook paskyros administravimas: sukurtas paskyros logotipas; pa
kalbinta 17 VDU bendruomenės narių. Sekėjų skaičius išaugo nuo 1,638 iki 1,861.
• „VDU – nuolaidą imu“ Facebook paskyros administravimas: atnaujintas įrašų dizainas;
paskelbti 34 įrašai ir 13 konkursų. Sekėjų skaičius išaugo nuo 1,941 iki 2,510.
• „Pavasario festivalis“ Facebook paskyros administravimas: renginio „Pavasario festivalis
2019“ viešinimas. Sekėjų skaičius išaugo nuo 2,904 iki 3,669.
• „vdu_sa“ Instagram paskyros administravimas: atnaujintas paskyros dizainas, pasidalinta
26 įrašais ir 295 Instagram Stories. Sekėjų skaičius išaugo nuo 893 iki 1,212.
• Išleisti trys žurnalo „Studis“ numeriai, pakeistas žurnalo logotipas. Žurnalo tinklalapis
persikėlė į www.studis.lt domeną, kuriame patalpinti 48 nauji įrašai.
• „Studis“ Facebook paskyros administravimas: pradėtas video projektas „Pažink dėstyto
ją“. Paskyros sekėjų skaičius išaugo nuo 1,380 iki 1,542. „Studis“ Instagram paskyros ad
ministravimas (sekėjų skaičius išaugo nuo 190 iki 717).
• Sudarytos ir paviešintos 2 apklausos: „Dėl bibliotekos darbo laiko Vytauto Didžiojo univer
sitete“ ir „Ar reikia antro egzaminų perlaikymo?“.
• Sukurta VDU SA stiliaus knyga.
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• Su studentais ir suinteresuotais asmenimis bendrauta Messenger platformoje ir el. paštu
infovdusa@gmail.com.

Neįgyvendinta veikla:
• Nesukurta visuotinės apklausos sistema.
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Kultūros komitetas
Įgyvendinta veikla:
• Suorganizuotas „Pavasario festivalis 2019“, kurio metu studentams ir Kauno bendruome
nei suteikta galimybė įdomiai praleisti laisvalaikį: sudalyvauti socialinėse, ir akademinėse
akcijose, paskaitose, kūrybinėse dirbtuvėse, sporto renginiuose. Organizuojamose
veiklose sulaukta apie 1000 dalyvių ir svečių, uždarymo koncerte – apie 2500 žiūrovų.
• Suorganizuota pirmakursių stovykla „Subalansuotas Fuksas 2019“, kurios metu pirma
kursiai sužinojo daugiau informacijos apie universitetą ir jo struktūra, turėjo galimybę
susipažinti vieni su kitais, vyresniais studentais bei Alumni, dalyvavo komandos formavimo
veiklose ir diskusijose. Stovykloje sudalyvavo 400 pirmakursių.
• Suorganizuotas „VDU SA susipažinimo vakaras“. Renginio tikslas – padėti pirmamečiams
greičiau integruotis į organizacijos bendruomenę, kultūros komiteto pirmamečiams
įgyti praktikos kuriant renginio programą, dirbant komandoje. Renginyje dalyvavo 85
pirmamečiai, 42 SA nariai ir 10 % Alumni.
• Suorganizuota VDU bendruomenės Kalėdų ir apdovanojimų „V2“ šventė. Į bendruomenės
Kalėdų programą integruotas savanorystės-mentorystės projektas „Kelrodė žvaigždė“,
„Mokslo kavinės“ edukaciniai užsiėmimai. „V2“ apdovanojimai nesulaukė tokio didelio
susidomėjimo – tikėtasi, kad sudalyvaus bent 30 dėstytojų ir 200 VDU bendruomenės
narių, tačiau didelė dalis dėstytojų neatvyko.
• Suorganizuotos VDU SA „Vidinės Kalėdos“, kur neformalioje aplinkoje SA nariai stipri
no bendravimą tarpusavyje. Renginio metu vyko apdovanojimai, protmūšis, muzikiniai
intarpai, rinktas skaniausias pyragas. Buvo tikimasi sulaukti apie 50 SA narių ir 5 Alumni.
• Suorganizuota „VDU SA ataskaitos teikimo ir rinkiminė konferencija“.

Papildoma veikla:
• Pradėtas organizuoti „Pavasario festivalis 2020“, kuris vyks gegužės 7 dieną.
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Įgyvendinta veikla:

Žmogiškųjų išteklių
komitetas

• Vykdyta naujų narių integracija: rugsėjo mėnesį pirmakursiai turėjo galimybę savaitę
lankytis SA, susipažinti su jos veikla, vidinėmis taisyklėmis. Po motyvacinių pokalbių, prie
organizacijos prisijungė 92 nauji nariai.
• Būsimiems atstovybės nariams surengtas tradicija tapęs „Tosterių žygis“ – kelionė mies
to gatvėmis, kurią vainikavo būsimų SA narių priesaika organizacijai, žmogiškųjų išteklių
komiteto prisistatymas, „Alumni arbatėlė“.
• Komunikacijai su atstovybės nariais ir toliau naudota SA nariams žinoma „Žiko Mužiko“
paskyra. Iš jos asmeniškai arba vidinėse grupėse („VDU SA“ ir „VDU SA Pirmamečiai
2019“) skelbtos naujienos apie artėjančius svarbius susirinkimus, neformalias veiklas, dalin
tasi kita naudinga informacija.
• Sukurti 6 tradiciniai SA naujienų ir aktualijų reportažai „Mužikų naujienos“.
• Bendrų susirinkimų metu vykdytos įvairios komandos formavimo veiklos, siekiant gerinti
organizacijos mikroklimatą: SA vyko žaidimų vakarai, suorganizuotos 2 išvykos.
• Rugsėjo ir lapkričio–gruodžio mėnesiais, sukurtos 2 SA Biuro veiklos vertinimo apklausos,
kurių tikslas – užtikrinti sklandų darbą organizacijoje, išsiaiškinti kilusias problemas ir koor
dinavimo kokybę. Pirmąją anketą užpildė 14 SA narių, antrąją – 23.
• Metų eigoje vykdyti pokalbiai su SA nariais ir SA Biuru apie jų veiklą SA ir iškylančias
problemas. Kartu su SA prezidentu suorganizuota bendra diskusija su SA nariais (išskyrus
pirmamečius), siekiant įsiaiškinti kaip jie vertina SA veiklą ir organizacijos mikroklimatą.
Diskusijoje dalyvavo 20 narių.
• Patobulinta motyvacinė sistema: „SAnarys of the Month“ iniciatyvą pakeitė „Wall of
Fame“, kurios tikslas – pasidžiaugti aktyviausiais ir labiausiai nusipelniusiais SA nariais.
„Wall of Fame“ buvo atnaujinta 3 kartus.
• Tarptautinės Studentų dienos proga suorganizuotas SA biuro pasikeitimas: dienai akty
viausi pirmamečiai tapo naujais koordinatoriais, atliko paskirtas užduotis, o vakare pristatė
darbus Studentų parlamento posėdžio simuliacijoje.
• Labiausiai nusipelnę SA nariai deleguoti į įvairius mokymus, Lietuvos studentų sąjungos
Asamblėją, ataskaitos teikimo konferenciją, kalėdinį padėkos vakarą ir kitus renginius.
• Organizuotas tradicinis pasikalbėjimas „Alumni arbatėlė“ su buvusiais SA nariais.
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Metų eigoje įvyko 2 susitikimai, kurių metu SA Alumni dalijosi savo žiniomis ir patirtimi
organizacijoje. Alumni taip pat buvo kviečiami į įvairius renginius, vienas iš jų – tradicija
tapę „Plaustai“.
• Siekiant palaikyti tvarką SA patalpose buvo tęsiamos iniciatyvos „Cup Game“ (žaidimas,
skatinantis išsiplauti savo indus) ir „Wall of Shame“ (siekiama užtikrinti taisyklingą kalbą SA
patalpose).
• Bendradarbiaujant su Kultūros komitetu suorganizuotos „Vidinės Kalėdos“, kurių metu
neformalioje aplinkoje SA nariai stiprino bendravimą tarpusavyje. Renginio metu vyko
apdovanojimai, protmūšis, muzikiniai intarpai, rinktas skaniausias pyragas. Dalyvavo apie
50 SA narių ir 5 Alumni.

Neįgyvendinta veikla:
• Vyrų ir moterų vakarai.

Papildoma veikla:
• Sudalyvauta Lietuvos studentų sąjungos organizacijos stiprinimo vadovės Justinos
Štrimaitytės mokymuose apie krizių valdymą organizacijoje.
• ŽIK koordinatorė komitetui pravedė mokymus apie komandos stiprinimą, grįžtamąjį ryšį, o
spalio mėnesį apmokė naujus komiteto narius apie ŽIK veiklą ir atstovybės mikroklimatą.
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Administravimas
Įgyvendinta / vykdoma veikla:
• Palaikomi ryšiai su Studentų reikalų, Studijų bei Valdymo ir investicijų departamentais, Ad
ministracijos direktoriumi, rūmų valdytojomis.
• Palaikomi ryšiai su kitomis studentų atstovybėmis bei LSS.
• Protokoluojami VDU Studentų parlamento, Valdybos bei SA Biuro susirinkimai.
• Registruojami siunčiami ir gaunami dokumentai, sutartys bei įsakymai. Originalai arba kopi
jos yra įsegtos į atitinkamus segtuvus bei kaupiamos pagal dokumentų saugojimo taisykles.
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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
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