Gerbiami,
VDU SA Valdybos nariai,
VDU Studentų parlamento nariai,
VDU studentai,
esu Ieva Vengrovskaja, III kurso VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Rytų Azijos šalių
kultūrų ir kalbų bei Psichologijos gretutinių studijų studentė. Šiuo laišku reiškiu norą eiti VDU
Studentų atstovybės prezidentės pareigas.
Į VDU Studentų atstovybę atėjau prieš trejus metus, norėdama prisidėti prie šios veiklos po
projekto „Moksleivi, pabūk studentu“. Savo kelionę pradėjau akademinių ir socialinių reikalų
komitetuose, gilindama žinias apie studentų atstovavimą. Po pusmečio buvau pakviesta
koordinuoti socialinių reikalų komitetą ir ši veikla tęsiasi jau antrus metus.
Dirbant kartu su komiteto nariais mums pavyko pasiekti studentams taikomą nuolaidą ir
saugomą vietą bendrabutyje karantino laikotarpiu, pakeisti bendrabučių tarybų veiklos
nuostatus, prisidėti prie VDU negalios reikalų vyr. koordinatorės pareigų aprašo kūrimo ir
atrankos proceso, suorganizuoti ne vieną pokalbį studentams aktualiais klausimais cikle
„Dinamiški dialogai“, kuruoti seniūnus bei prisidėti prie ESN užsieniečių ir SRD pirmakursių
mentorių kompetencijų kėlimo. Tai keli, mano manymu, svarbiausi darbai, kuriuos mums
pavyko įgyvendinti.
Koordinuodama komitetą išmokau diskutuoti, priimti bendrą sprendimą, planuoti ir kuruoti
veiklą bei dirbti komandoje. Taip pat, susipažinau su įvairių akademinių padalinių ir pakopų
studentų problemomis bei rūpesčiais. Didžiausia pergalė šioje veikloje – gebėjimas rasti
kompromisą, atstovaujant kokybei, sutarti ir siekti studentų gerbūvio.
Mano veikla neapsiribojo vien tik SA, įsitraukiu ir į kitus valdymo organus. Pirmais studijų
metais buvau Studentų parlamento narė, įsitraukiau į valgyklos darbo grupę. Šiuo metu esu
deleguota kaip studentų atstovė į HMF Tarybą ir Senatą. Įsitraukiu į įvairias darbo grupes:
kuriant VDU negalios politikos dokumentą, prisidedant prie VDU Strategijos apie
bendruomenės telkimą bei reglamento apie Lyčių lygybę ir seksualinio priekabiavimo
prevencijos priemones.
Kandidatuodama į šį postą, suprantu, kad per vienerius metus kardinaliai pagerinti studijų
kokybę ar socialinę dimensiją yra neįmanoma, tačiau noriu įsiklausyti į studentų lūkesčius ir
bent mažais pokyčiais siekti palankesnės studijų aplinkos kiekvienam studentui. Taip pat,
racionaliai vertinu šį laikotarpį, kuris yra sudėtingas visiems, reikalaujantis naujovių ir keliantis
iššūkius. Bet tai nesustabdo siekiant imtis naujų iniciatyvų ir išbandyti naujas galimybes.
Tikiu, kad pradedant ir tęsiant veiklas bei darbus, kuriuos apibrėžiu savo metų gairėse, kartu
su komanda, studentų atstovais VDU struktūriniuose organuose bei visais pokyčių siekiančiais
studentais galime užtikrinti patikimą ir girdimą VDU studentų atstovavimą!
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