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Kandidatuodama į šią poziciją antrą kartą, aiškiai suprantu, kiek yra girdimas studentų
savivaldos Prezidento balsas, kuris neša visų universiteto studentų nuomonę tiek vietiniu, tiek
nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Remiantis aktualiais studentams klausimais dabar ir
ateityje, išskiriu keturias veiklos kryptis ir jų tikslus, kurių noriu siekti ateinančiais metais.
Studijų kokybės ir studentų socialinės aplinkos gerinimas:



Užtikrinti, kad ateinantys VDU studijų semestrai ir egzaminų sesija (pandeminei
situacijai leidžiant) būtų organizuojami kontaktiniu būdu, norint palaikyti kokybiškesnį
mokymąsi ir akademinį sąžiningumą;



Didinti pirmakursių bazines žinias apie mokyklos ir universiteto skirtumus,
bendradarbiaujant su VDU Studentų reikalų departamentu „Pirmakursių įvadinės
savaitės“ metu įtraukti supažindinimą su studento teisėmis, akademinės etikos ir
akademinio sąžiningumo pristatymus, pateikti informaciją apie paskolų studijoms ir
pragyvenimui galimybes;



Inicijuoti VDU skatinamųjų stipendijų didinimą bendradarbiaujant su VDU Studentų
reikalų departamentu;



Užtikrinti doktorantų studijų sąlygų gerinimą bendradarbiaujant su VDU Mokslo ir
meno skyriumi ir Užsienio kalbų institutu: organizuoti anglų kalbos dėstymą bei
doktorantų konsultantų atsiradimą;



Įsitraukti į užsieniečių studentų integracinės savaitės organizavimą, bendradarbiaujant
su VDU Tarptautinių reikalų departamentu, supažindinant studentus su atstovybės
veikla, šviečiant apie akademinę ir socialinę universiteto aplinką.

Bendradarbiavimas su studentų atstovais ir jų įveiklinimas VDU valdymo organuose:


Organizuoti reguliarius kiekvieno universiteto organo, kuriame yra studentų atstovų,
mokymus, bendradarbiaujant su VDU Studijų ir Studentų reikalų departamentais bei
Lietuvos studentų sąjunga;



Palaikyti nuoseklią ir abipusę komunikaciją su skirtingais studentų atstovų organais:
seniūnais, studijų programų komitetais, akademinų padalinių ir fakultetų tarybomis ir
senatoriais bei pačiais studentais iš skirtingų VDU akademinių padalinių;



Atnaujinti informacinį paketą „Studentų atstovo pareigos, atsakomybės ir teisės“, kuris
būtų naudingas visuose universiteto organuose esantiems studentų atstovams, atlieptų
šiandienines aktualijas ir būtų aktualūs ateityje.

VDU studentų interesų atstovavimas nacionaliniu mastu:



Palaikyti aktyvų VDU įsitraukimą ir studentų atstovavimą Lietuvos studentų sąjungoje:
strategijos vykdyme, darbo grupėse ir pozicijų kūrime;



Inicijuoti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų, esančių tarptautiniuose aljansuose,
savivaldų susitikimą ir galimą tarpusavio bendradarbiavimą.

VDU bendruomenės ir studentų savivaldos stiprinimas:


Įgyvendinti VDU SA organizuojamus renginius, veiklas ir iniciatyvas, skirtas
bendruomenės telkimui, įsitraukiant ir į Lietuvos universiteto 100-mečio šventes;



Palaikyti ir ieškoti naujų sprendimo būdų jaunimo įsitraukimo ir jo potencialo
pritaikymo bei panaudojimo savivaldos veikloje galimybes, inicijuojant diskusijas su
VDU SA Alumni, esamais ir naujais savivaldos nariais;



Optimizuoti organizacijos žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kad tai atlieptų
studentų poreikius dabar ir iškeltus tikslus ateičiai.

Kviečiu VDU studentus susitikti VDU SA organizuojamuose kandidatų į prezidentus
debatuose, kur diskutuosime apie ateinančius metus ir studentams rūpimus klausimus, kuriuos
galėsime spręsti kartu.

