
VDU Studentai, 
VDU Studentų Parlamento nariai, 
VDU Studentų atstovybe, 
 

esu Ieva Vengrovskaja, VDU Psichologijos bakalauro studijų 2 kurso studentė. Metus 
einu VDU Studentų atstovybės (VDU SA) Prezidentės pareigas. Šiuo laišku kreipiuosi į Jus 
norėdama išreikšti savo motyvaciją kandidatuoti antrai kadencijai šioms pareigoms. 

Ketvirtus metus prisidedu prie studentų savivaldos veiklos mūsų universitete. Pradėjau 
šią kelionę prisijungdama prie VDU SA pirmame kurse, tuomet tapau šios organizacijos 
Socialinių reikalų komiteto koordinatore. Be studentų atstovybės, veikiau universiteto darbo 
grupėse ir valdymo organuose: VDU HMF Taryboje, VDU Senate ir VDU Studentų 
Parlamente. 

Prieš metus sulaukusi daugumos VDU Studentų Parlamento narių palaikymo, turėjau 
galimybę ir atsakomybę įgyvendinti tikslus, kuriuos iškėlėme kartu su VDU SA. Per metus 
laiko buvo sprendžiami įvairūs studentams aktualūs klausimai. Atstovavau studentams 
universiteto mastu: įsitraukdama į įvairius vidaus valdymo organus ir darbo grupes, 
bendraudama su studentais, įsitraukusiais į VDU veiklas. Nacionaliniu ir tarptautiniu mastu: 
diskutuodama ir priimdama VDU studentams teisingus sprendimus Lietuvos studentų 
sąjungoje, besidominti Europos studentų sąjungos aktualijomis bei Europos universitetų 
aljanso Transform4Europe perspektyvomis ir galimybėmis.  

Per šią kadenciją geriau susipažinau su universitetu kaip su didele institucija, veikiančią 
pagal savo tvarką. Noriu pasidžiaugti keliais per šiuos metus įgyvendintais tikslais: pakeistas 
VDU stipendijų skyrimo tvarkos aprašas – padidintos skatinamosios stipendijos bei 
pakoreguotos jų skyrimo sąlygos; atnaujinti VDU Etikos komisijos nuostatai – padidintas 
studentų atstovų skaičius; užtikrinta, kad rudens semestras būtų organizuojamas kontaktiniu 
būdu; bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos aukštųjų mokyklų savivaldomis įgyvendinta 
akademinio sąžiningumo skatinimo iniciatyva „Apšvietimas”. Tai tik dalis įgyvendintų veiklų, 
prie kurių prisidėjo kiekvienas VDU Studentų atstovybės narys, ačiū Jiems už tai.  
 Kandidatuodama antrai kadencijai jaučiuosi tvirtai žinanti, kokios yra prezidento 
pareigos, teisės ir atsakomybės. Taip pat suprantu pačios VDU Studentų atstovybės kaip 
organizacijos ir jos narių augimo svarbą bei kiekvieną studentą, kuris:  
įstoja į VDU, užtikrinantį tinkamas sąlygas susipažinti su vidinėmis tvarkomis ir kultūra bei 
padedantį įsilieti į universiteto bendruomenę;   
studijuoja VDU, kuriame įgyjamas išsilavinimas yra kokybiškas, atliepiantis studento ir 
visuomenės poreikius; 
baigia VDU studijas ir prisideda prie Lietuvos ateities kūrimo.  
 Tikiu studentų judėjimu ir studentų savivaldos balso galia, teisingumu ir demokratiškai 
priimamais sprendimais. Man svarbu atstovauti kokybei, todėl keliant ateinančių metų tikslus, 
suprantu, kad tik dirbant kartu su VDU SA nariais, komunikuojant su studentais ir 
bendradarbiaujant su VDU administracija, mes galime siekti geresnės studijų kokybės ir 
geresnių studijų sąlygų. 
 

Pagarbiai 
Ieva Vengrovskaja 
Kandidatė į VDU SA Prezidentės pareigas 

 
 


