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Sveikinimo žodis

Mieli VDU studentai,
šie metai mums buvo dinamiški ir, kaip visada, kupini naujų iššūkių. Kadencija, prasidėjusi karantine, tęsėsi naujos vakcinos nuo Covid-19 sukūrimu, kuri
ne tik suteikė vilties, bet ir leido netolimoje ateityje sugrįžti į visiems įprastą gyvenimą. Metus baigiame prasidėjusia žiauria Putino armijos invazija
Ukrainoje, kuri palietė ir mūsų universiteto bendruomenės narius. Net ir
tokiose situacijose norisi pasakyti, kad turėtume rasti savyje jėgų padėti
kitam ir kovoti dėl visų gerovės. Didžiuojuosi mūsų tautos ir jaunimo solidarumu, susitelkimu ir vienybe, padedant mūsų draugams, bendruomenės
nariams ir visiems jų tautiečiams, ukrainiečiams šio karo akivaizdoje.
Man norisi išreikšti padėką kiekvienam, kuris šiandien išlieka ramus, gali
kritiškai ir racionaliai mąstyti bei nepameta altruistiškumo. Tik susitelkę,
gerbdami kiekvieną aplinkinį, siekdami teisingumo, galime išlikti vieningi ir
pasiruošę viskam.
Ateinančiais metais, linkiu mums visiems vidinės ramybės, dar daugiau ryžto, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus ir naudotis visomis galimybėmis, kurias
mums suteikia VDU.
Vivat VDU Studentija!
VDU SA prezidentė
Ieva Vengrovskaja
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Struktūra ir komanda
Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės struktūra:
Studentų parlamentas – aukščiausias studentų valdymo organas.
Prezidentas – vienasmenis valdymo organas, atsakingas už organizacijos veiklų įgyvendinimą.
Valdyba – strateginis atstovybės valdymo organas, kuriame yra
sprendžiami svarbiausi dalykai, kurie susiję su VDU SA strategija, veiklos gairėmis, finansais ir kitais dalykais.
Revizijos komisija – kontrolės organas, vykdantis organizacijos ir jos
juridinių asmenų finansinę bei veiklos kontrolę.
Valdymo ir kontrolės organai:
Prezidentė – Ieva Vengrovskaja.
Valdyba: Ieva Vengrovskaja (pagal užimamas prezidento pareigas),
Solveigą Skaisgirytė (pirmininkė), Daniel Mačichin, Gintarė Jurelytė,
Laurynas Samajauskas, Gustė Žukauskaitė, Martynas Vitkus.
Revizija: Greta Šmaižytė (pirmininkė), Rytis Sidarevičius, Aleksas Vilkas,
Santa Vozbutaitė, Vaida Eirošiūtė.
Strateginės veiklos kryptys ataskaitiniu laikotarpiu:

Studijų kokybės gerinimas
Studentų atstovai
Studentų mikroklimato stiprinimas
Patikima ir atvira organizacija
Organizacijos finansinio stabilumo užtikrinimas
Atstovavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu
Komunikacija
Veiklos kryptims įgyvendinti veikė šie komitetai:
• Akademinių reikalų 			
• Ryšių su visuomene
• Socialinių reikalų				
• Marketingo ir reklamos
• Organizacinių reikalų
• Žmogiškųjų išteklių
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Struktūra ir komanda
Veiklas įgyvendinantys asmenys:
Prezidentė – Ieva Vengrovskaja
Administratorė – Viktorija Zaveckaitė (iki 2021 m. rugsėjo mėn.), Erika
Dervinytė (nuo 2021 m. rugsėjo mėn.)
Atstovų koordinatorius – Matas Čepurna (iki 2021 m. spalio)
Akademinių reikalų komiteto koordinatorė – Monika Ražauskaitė
Socialinių reikalų komiteto koordinatorė – Emilija Drabužinskaitė
Organizacinių reikalų komiteto koordinatorė – Joana Gasiulytė
Marketingo ir reklamos komiteto koordinatorius – Rokas Miltenis
Ryšių su visuomene komiteto koordinatoriai – Vytautas Valaitis (iki
2021 m. rugsėjo), Viktorija Zaveckaitė (nuo 2021 m. birželio mėn.)
Žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatoriai – Žygimantas Foktas (iki
2021 m. spalio mėn.), Ieva Ožiūnaitė (nuo 2021 m. spalio mėn.)
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Struktūra ir komanda
Ataskaitiniu laikotarpiu organizacija turėjo narystės statusą:
• Lietuvos studentų sąjungoje (tikrasis narys)
• Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (tikrasis
• narys)
• Transform for Europe aljanse
Ataskaitiniu laikotarpiu studentų atstovai dalyvavo šiuose valdymo
organuose:
VDU Taryba – Ieva Vengrovskaja, Kęstutis Jasiulevičius
VDU Rektoratas – Ieva Vengrovskaja
VDU Senatas – Andrius Šmitas, Vigilija Žiūraitė, Laurynas Samajauskas,
Aistė Bielevičiūtė, Matas Čepurna, Evelina Kybartaitė, Justina Šišaitė, Minatarė Baniulytė, Lukas Gedvila, Gabrielė Jonuškaitė, Daniel Mačichin,
Gabrielė Gudaitytė, Gabrielė Grybaitė.
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Studijų kokybės
gerinimas
Studentų interesų atstovavimas Universitete:
• Pasiekta, kad būtų padidintos ir praplėstas gavėjų ratas VDU padidintai skatinamajai stipendijai, už gerą mokymąsi, gauti.
• Prisidėta prie darbo grupės, kuriant VDU planą „Tvari universiteto
aplinka bendruomenės sveikatai ir darnai“, kuriame įtrauktas uždavinys, kad būtų užtikrinta kokybiško geriamo vandens prieiga.
• Užtikrinta, kad VDU studijos vyktų kontaktiniu būdu (išskyrus bendrauniversitetinius, kalbų dalykus ir individualius atvejus).
• Dauguma VDU egzaminų sesijų metu parašytų studentų apeliacijų
buvo apgintos studentų naudai.
• Kartu su studentais-senatoriais buvo pasiekta, kad VDU nebūtų
mažinama kartelę rekomendaciniam dėstytojų anglų k. lygiui, išliko
C1 anglų k. lygis.
• Užtikrinta, kad ateinačių metų biudžete būtų numatyta daugiau lėšų
stipendijoms, pirmakursių LSP mokesčio padengimui.
• Keičiant VDU Etikos komisijos nuostatus, įtrauktas dar vienas studentų atstovas.

Prevencinės priemonės akademinio sąžiningumo užtikrinimui:

• Surengtas „Apšvietimo“ projektas, kurio metu studentai buvo
supažindinti vaizdo įrašų būdu su akademinio sąžiningumo svarba,
jo nesilaikymo pasekmėmis ir laiko planavimo svarba prieš atsiskaitymus.
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Studentų atstovai

Užsienio studentų atstovavimas:

• Užsienio studentų mentoriams sukurtas informacinis paketas.

Pirmakursių mentorystė:

• 8 VDU SA nariai įsitraukė į pirmakursių mentorystę.
• Prisidėta prie informacinio paketo kūrimo, pasidalinta informacija
dėl seniūnų rinkimų.
• Buvo palaikoma pastovi komunikacija su pirmakursių mentoriais.

Seniūnų sistemos tobulinimas:

• Sukurti ir patvirtinti Seniūnų nuostatai, kurie apibrėžia seniūno
rinkimų tvarką, teises, pareigas ir atsakomybes.
• Pirmą kartą suorganizuoti mokymai, skirti visiems VDU studentams-atstovams. Šiuos mokymuose dalyvavo ir seniūnai.
• Suorganizuoti trys susitikimai su Seniūnais, kurių metu buvo dalinamasi aktualia informacija, naujienomis, sprendžiamos iškeltos
problemos ir atsakoma į klausimus.
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Studentų atstovai
Studijų programų komitetų studentų atstovų veiklos gerinimas:

• Sukurti ir patvirtinti nuostatai, reglamentuojantys VDU studijų programų komitetų studentų-atstovų rinkimų tvarką, teises, pareigas ir
atsakomybės.
• Bendradarbiaujam su Studijų departamentu, buvo suorganizuoti
mokymai skirti tik VDU studijų programų komitetų studentų atstovams.

Reguliarios komunikacijos tarp SA ir studentų atstovų valdymo
organuose palaikymas:
• Naujai sukurta ir nuolatos atnaujinama VDU studentų atstovų duombazė. Kurioje yra VDU fakultetų tarybų atstovai, studijų programų
komitetų nariai, seniūnai, senatoriai, parlamentarai, VDU komisijų ir
darbo grupių nariai.
• Bendradarbiaujant su studijų departamentu suorganizuoti susitikimai su kiekvieno fakulteto studentų atstovais, taip pat sukurta ir
pasidalinta anketa, kuri skirta studentų atstovams ir jų nuomonėms
bei problemoms surinkti.
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Patikima ir atvira organizacija
Atviros organizacijos įvaizdžio kūrimas:

• Rengtas organizacijos prisistatymo vakaras (pritaikytas užsieniečiams) – sudalyvavo apie 80 dalyvių
• Prisistatymas organizacijų mugėje – sudalyvavo apytiksliai 50 dalyvių.

Struktūrinės ir teisinės informacijos apie VDU SA pateikimas, infomavimas apie organizacijos veiklą, studentams svarbių naujienų
viešinimas:
• VDU SA internetiniame puslapyje reguliariai talpinama studentams
aktuali informacija, universiteto ir studentų atstovybės naujienos
ir informacija apie veiklą. Viešinami organziacijos dokumetai, protokolai ir nutarimai.
• Internetiniame puslapyje vdu sa lt nuosekliai talpinta aktuali informacija, dokumentai, protokolai, leidiniai. Puslapyje esanti informacija buvo verčiama į anglų kalbą.
• VDU seniūnams buvo kuriams naujienlaiškis su aktualia universiteto
informacija, taip pat dalinamasi kitomis naujienomis.
• Internetiniame puslapyje pradėtas talpinti VDU SA Naujienlaiškis
seniūnams.
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Studentų mikroklimato
stiprinimas
Bendrabučių gyventojų atstovavimas:

• Tik pandemijai leidus, buvo atnaujintos bendrabučių kambarių patikros reguliariai, kas mėnesį.
• Patvirtinti VDU Bendrabučių savivaldos nuostatai, kuriuose įvesta
nauja pareigybė - bendrabučio aukšto seniūnas.
• Vykdomi reguliarūs susitikimai su Bendrabučių tarybomis. Jų metu
dalinamasi aktualia informaciją, kuri padėtų atstovaujant gyventojų
interesams.

Organizacijų telkimas bei ryšių tarpusavyje stiprinimas:

• Siekiant kelti skirtingų VDU organizacijų narių kompetencijas,
surengti projektų rašymo ir valdymo mokymai, kuriuose dalyvavo 3
organizacijos.

Studentų, turinčių individualius poreikius, atstovavimas:

• Palaikoma komunikacija su VDU negalios koordinatore, siekiant
užtikrinti studentų gerbūvį, šviečiant visuomenę, suroganizuotas
Negalios dienos minėjimas.
• Atlikta individualius poreikius turinčių studentų apklausa, sužinotos
studentų problemos ir poreikiai, kurie buvo perduoti VDU negalios
koordinatorei.
• Suorganizuotas vienas susitikimas rudens semestro metu, kuriame
stiprinamas ryšys su individualius poreikius turinčiais studentais,
išklausytos jų problemos ir imamasi veiksmų joms spręsti.
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Studentų mikroklimato
stiprinimas
Bendruomeniškumo stiprinimas:

• Suorganizuotos dvi Subalansuoto fukso stovyklos, kurioje pirmakursiai buvo supažindinti su akademinio sąžiningumo svarba, universitetu. Stovykloje sudalyvavo 128 studentai.
• Surengtos trys veiklos skirtos naujų studentų integracijai į universitetą bei užsieniečių integracinis renginys bendradarbiaujant su ESN.
• Surengtas mišrus Pavasario festivalis’21: tiesioginių bei netiesioginių
dalyvių buvo apie 10 tūkst.
• Surengtas Tarptautinės studentų dienos festivalis bendradarbiaujant su KTU, LSU, KK studentų savivaldomis.
• Atgaivinta Tarptautinės studentų dienos iniciatyva: Studente, užimk
universiteto vadovo kėdę. Iniciatyvos metu 10 VDU studentų užėme
VDU vadovų kėdes.
• Atgaivinta iniciatyva: Moksleivi, pabūk studentu. Atrankoje sudalyvavo rekordinis skaičius norinčių - 251 moksleivis, į projektą atrinkta
ir tvarkaraščius susidarė 50 moksleivių. Projektas nukeltas į pavasarį
dėl pandeminės situacijos.
• Dalyvauta Kaunas2022 Iniciatyvose „Laimės diena“ ir „Jaunimo festivalis“.
• Surengtos bendruomenės Kalėdos pritaikytos užsieniečiams bei individualių poreikių turintiems studentams. Sudalyvavo 120 dalyvių.
• Kartu su Kaunas 2022, Kauno miesto savivaldybe ir Kauno aukštųjų
mokyklų studentų savivaldomis suorganizuota Ukraino palaikymo
akcija Vienybės aikštėje.

Socialinės aplinkos ugdymas ir gerinimas:

• VDU SA Facebook paskyroje parengti trys Dinamiški dialogai,
komiškas sketch’as apie skiepus, siekiant šviesti studentus apie
skiepų svarbą, kvietimas paaukoti kraujo. Pasidalinta dviem vaizdo įrašais skirtais skatinti ir supažindinti studentus su akademiniu
sąžiningumu.
• Įvykdytos 3 kraujo donorystės, Pavasario festivalio metu vyko
kelios socialinės akcijos, išleistas filmukas skatinantis tapti
donorais.
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Organizacijos finansinio
stabilumo užtikrinimas
Finansinių išteklių stiprinimas:

• Buvo pateikti 4 projektai į: Lietuvos studentų sąjungos Iniciatyvų,
Kauno miesto savivaldybės, Valstybinį studijų bei universiteto studentiškų organizacijų paramos fondus.
• Buvo gauta 26556 Eur parama iš paramos fondų.
• Gauta kiek daugiau nei 5200 € vertės paramos barteriu.
• Už reklamos plotų nuomą buvo surinkta 1 194 €.
• Pasirašyta sutartis su kavine „La Fin“ kurios dėka yra taikoma 15 proc.
nuolaida VDU studentams bei personalui.
• Praplėstas potencialių reklamos plotų skaičius partneriams, įtrauktas Vilniuje esantis VDU fakultetas bei bendrabutis.
• Bendradarbiauta su 16 įmonių trumpalaikėje perspektyvoje.
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Atstovavimas nacionaliniu ir
tarptautiniu lygmeniu
Atstovavimas skėtinėje Lietuvos Studentų Sąjungoje:

• Aktyviai įsitraukta sprendžiant pedagogų poreikio ir stipendijų
skirstymo klausimus.
• Siekiant pagerinti sąlygas studentams imti ir grąžinti studijų paskolas, įsitraukta į darbo grupę keičiant paskolų skyrimo tvarką.
• Siekiant gerinti ištęstinių studijų studentų aplinką, įsitraukta į darbo
grupę dėl transporto lengvatos ir PSD mokėjimo (ne)taikymo reglamentavimo.
• Siekiant šviesti studentus ir užtikrinti galimybę organizuoti studijas kontaktiniu būdu, įsitraukta į LSS komunikacinę iniciatyvą apie
skiepų svarbą.

Studentų interesų atstovavimas Tarptautiniu mastu:

• Siekiant atstovauti studentams Europos aljanse Transform4Europe,
įsitraukiama į studentų savivaldos veiklas, bendradarbiaujant su
doktorantų klubu.
• Siekiant atstovauti užsienio studentams, įsitraukta į LSS darbo grupę
dėl užsienio studentų studijų sąlygų gerinimo Lietuvoje.
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Komunikacija
Socialinių tinklų administravimas:

• Facebook puslapio „VDU Studentų atstovybė“ sekėjų skaičius siekia 10 691. Komunikuota nuosekliai, aiškiai ir operatyviai. Didžiausia
turinio dalį sudarė akademinė ir socialinė informacija.
• Tęstas tiesioginių transliacijų ciklas „Dinamiški dialogai“. Pasidalinta informaciniais vaizdo įrašais apie akademinį sąžiningumą, VDU
SA prezidento veiklą, tiesiogiai transliuotas pokalbis su kandidate į
VDU SA prezidento postą bei 5 „Pavasario festivalio“ diskusijos aktualiomis temomis.
• Facebook puslapio „VDU – nuolaidą imu“ sekėjų skaičius siekia
2 744. Buvo kurta rubrika #nepamirškLPS, kurioje dalintasi LSP teikiamomis nuolaidomis.
•

• Instagram paskyros „VDU Studentų atstovybė“ sekėjų skaičius siekia
1470. Nuosekliai dalijamasi įrašais ir laikinaisiais įrašais, sulaukiama
auditorijos įsitraukimo ir tiesioginės komunikacijos.
• Facebook puslapio „Studis“ sekėjų skaičius siekia 1 622, Instagram
paskyros „Studis“ sekėjų skaičius siekia 700. Nuosekliai dalinamasi
straipsniais, nuotraukomis, interviu. Išleisti 4 nauji žurnalo numeriai,
atskirais straipsniais irinterviu dalinamasi socialinėse medijose.
• Prieš kiekvieną studijų semestrą atnaujinta ir papildyta D.U.K.skiltis
internetiniame puslapyje www.vdusa.lt.
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Žmogiškųjų išteklių
stiprinimas

Naujų narių priėmimas, senųjų narių išlaikymas ir alumni integracija:

• Suorganizuota VDU SA komitetų mugė, kurios metu studentai buvo
supažindinti su atstovybės veikla. Sudalyvavo 70 studentų.
• Bendrų susirinkimų metu nauji nariai buvo supažindinti su atstovybės taisyklėmis, tradicijomis ir vertybėmis.
• Įvykdyti trys pokalbių etapai su atstovybės nariais, bandant išsiaiškinti jų problemas, motyvaciją ir tikslus atstovybėje. Šiuose pokalbiuose dalyvavo visi atstovybės nariai.
• Siekiant palaikyti savanoriškos organizacijos narių tradicijų puoselėjimą, buvo organizuojami įvairūs vidiniai renginiai.
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Žmogiškųjų išteklių
stiprinimas
VDU SA narių kompetencijų kėlimas:

• Surengti dveji mokymai biuro komandai, kurių metu biuro komanda įgavo žinių apie organizacijos valdymą.
• Suorganizuoti 6 mokymai VDU SA komitetams ir mokymai visai organizacijai.
• Nariams vyko teoriniai ir praktiniai mokymai apie maketavimą ir
grafinį dizainą. Vyko mentorystė atliekant darbus ir bendradarbiaujant tarp skirtingas kompetencijas turinčių organizacijos narių.
• Surengti dviejų dalių video montavimo bei video filmavimo telefonu mokymai.
• Pirmą kartą vyko VDU SA akademinių ir socialinių reikalų mokymai,
kuriuose dalyvavo 35 atstovybininkai.
• Suorganizuotas I akreditavimas, kuriame dalyvavo 43 atstovybininkai
ir II akreditavimas, kuriame dalyvavo 46 atstovybininkai. Nariai patikrina jau turimas ir įgauna naujų žinių bei patirties sprendžiant
realias studentams aktualias situacijas, todėl ateityje galės tiksliau
ir efektyviau atstovauti studentams.
• Nariai dalyvavo LSS organizuotuose „Startuok.“, „Veik.“, „Vadovauk.“
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Vytauto Didžiojo universiteto
Studentų atstovybė
S. Daukanto g. 27-201, Kaunas, LT-44249
Tel. nr.: (8 37) 32 79 71
El. p.: info@vdusa.lt
www.vdusa.lt
Dizainas: Viktorija Zaveckaitė

