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Atsižvelgiant į esamą situaciją universitete yra iškelti šie pagrindiniai tikslai, siekiant 

užtikrinti tinkamą VDU studentų atstovavimą: 

 

 

1. STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS.  

Pastaraisiais metais siekiant gerinti studijų kokybę buvo kuriami atsiskaitymų 

stebėjimo aprašas, Studijų programų komiteto studentų veiklos nuostatai ir kiti dokumentai. 

Tęsime šią veiklą toliau ir didesnį dėmesį skirsime: 

 akademiniam sąžiningumui  – šviesime apie jo svarbą studentus bei sieksime 

užtikrinti jo tinkamą reglamentavimą, nes nepaisant sukčiavimo atsiskaitymų 

metu mažėjimo, studentai vis dar yra linkę nusižengti (remiantis LSS 

akademinio sąžiningumo indekso tyrimu 2019 m. https://bit.ly/37qARbi);  

 VDU akademinės etikos kodekso revizijai ir remiantis pastarųjų metų praktika 

sieksime užtikrinti, kad šis reglamentas atlieptų dabartinę situaciją; 

 studentų sugrįžimui į auditorijas, lengvėjant karantino sąlygoms, kad jis 

nesukeltų papildomų nesklandumų tvarkaraščių sudaryme, atsiskaitymų 

vykdyme bei užtikrinti sąlygas studentams, neturintiems galimybių sugrįžti į 

auditorijas, tęsti studijas nuotoliniu būdu; 

 planuojamai universiteto akademinių padalinių restruktūrizacijai, kad ji 

atitiktų studentų lūkesčius ir teigiamai paveiktų studijų kokybę. 

 

 

2. STUDENTŲ ATSTOVAI.  

Įtraukiant naują VDU SA Biuro pareigybę – atstovų koordinatorių, sieksime, kad būtų: 

 didesnis užsieniečių įtraukimas į Studentų parlamentą ir Seniūnų sistemą, 

dalinantis švietėjiška informacija apie studentų atstovų veiklą bei naudą, kad 

užtikrintume ir užsienio studentų atstovavimą; 

 kuriami ir taisomi dokumentai, tinkamai reglamentuojantys Seniūnų, Studijų 

programų komitetų, Fakultetų Tarybų narių, Senato ir kitų VDU valdymo 

organų studentų atstovų rinkimų tvarką, teises, pareigas bei atsakomybes;  

 organizuojami mokymai ir kitomis formomis pateikiama reikalinga medžiaga, 

taip keliant kiekvieno atstovo kompetencijas; 

 sukurta esamų atstovų duombazė; 

 vykdomas studentų atstovų veiklos atskaitingumas VDU SA atstovų 

koordinatoriui. 

 

 

3. STUDENTŲ MIKROKLIMATO STIPRINIMAS. 

Iki šiol vienas iš pagrindinių organizacijos tikslų buvo bendruomenės telkimas. To 

buvo siekiama vykdant bendrus renginius, iniciatyvas ir veiklas studentams. Šiemet norime 

tęsti veiklą ir didelį dėmesį skirti bendruomeniškumo stiprinimui, dėl kurio pagerėtų 

universiteto mikroklimatas – taip studentai galės geriau jaustis universitete, aktyviau įsitraukti 

į vykdomas veiklas bei studentų politiką. Tikslo sieksime: 

 mažindami socialinę atskirtį tarp užsieniečių, studentų su negalia ir prastesnes 

socioekonomines sąlygas turinčių studentų, juos integruojant į universiteto 

https://bit.ly/37qARbi


bendruomenę, organizuojant veiklas bei vykdant susitikimus su jais; 

įsitraukiant į dokumentų, reglamentuojančių lygias teises ir galimybes, 

ruošimą; 

 pradėdami vykdyti susitikimus, renginius ir iniciatyvas VDU studentams 

Vilniuje bendradarbiaujant su ten savanoriškai veikiančia studentų grupe; 

 efektyviau įtraukdami VDU studentiškas organizacijas į SA veiklų vykdymą, 

taip joms suteikiant terpę atskleisti bei populiarinti savo veiklas;  

 organizuodami mokymus, kuriuose dalinsimės savo sukaupta patirtimi, kad 

VDU studentiškos organizacijos ugdytų savo kompetencijas; 

 inicijuodami bendrabučio tarybų renginių ir neformalių veiklų organizavimą, 

vykdant reguliarius susitikimus su bendrabučių tarybomis bei administracija – 

taip stiprinsime VDU bendrabučių bendruomenę. 

 

 

4. PATIKIMA IR ATVIRA ORGANIZACIJA. 
  Kurti patikimos ir atviros organizacijos įvaizdį: 

 tęsiant pastovią bei operatyvią komunikaciją tam, kad studentai būtų nuolatos 

informuoti apie organizacijos veiklas, jų vykdymo procesus ir planus, taip pat 

viešinant susitikimų ir posėdžių protokolus, kitus dokumentus; 

 įvairiais turinio formatais šviečiant studentus apie opias problemas ir temas. 

 

 

5. ATSTOVAVIMAS NACIONALINIU IR TARPTAUTINIU LYGMENIU.  
  Siekti tikslingesnio ir efektyvesnio studentų atstovavimo ne tik universitete, bet ir už 

jo ribų – tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu: 

 tęsiant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos AM savivaldomis; įsitraukiant į 

studentų politiką ir problemų sprendimus Kauno miesto savivaldybėje bei 

Lietuvos Studentų Sąjungoje; 

 bendradarbiaujant su užsienio universitetų studentų savivaldomis ir kuriant 

naujus ryšius – domintis kitų savivaldų veiklų vykdymo praktika bei dalinantis 

savąja plečiamos studentų atstovų kompetencijos bei suvokimas apie 

organizacijų darbą ir studentų atstovavimą. 

 

 

6. ORGANIZACIJOS FINANSINIO STABILUMO UŽTIKRINIMAS. 
  Išlaikyti organizacijos finansinį stabilumą tam, kad būtų galima kokybiškai ir laisvai 

vykdyti planuojamas veiklas studentams. Vengiant rizikų ir potencialių nuostolių bus: 

 planuojama atstovybės finansus sudaryti ne vien iš projektinių, LSP bei 

reklamos gaunamų lėšų, tačiau ir iš marketingo ir reklamos komiteto 

atributikos parduotuvės;  

 daugiau dėmesio skiriama GPM naudojimui, kuris iki šiol nebuvo efektyviai 

išnaudojamas, nors organizacija jau ilgą laiką turi paramos gavėjo statusą. 

 


