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Peržvelgiant praėjusius metus galima teigti, jog jie buvo permainingi bei atnešę 

pokyčius aukštojo mokslo sistemoje, kurie turėjo įtakos ir Vytauto Didžiojo universiteto (toliau 

– VDU) bendruomenei. Atsižvelgdama į tai, išsikėliau šiuos pagrindinius tikslus, kurių noriu 

siekti ateinančiais metais, taip užtikrinant kokybišką atstovavimą VDU studentams: 

1. Inicijuoti, kad nuotolinėje studijų aplinkoje (Moodle) būtų pateikta visa su studijų 

dalykais susijusi informacija. 

2. Šviesti apie šiuo metu atnaujinamus dokumentus: VDU Akademinės etikos kodeksą bei 

VDU Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatus. 

3. Remiantis studentų atsiliepimais, inicijuoti nuolatinę praktiką, kai dėstymo ir 

studijavimo vertinimo anketos pildymas būtų pratęsiamas bent tris dienas po egzaminų 

sesijos pabaigos. 

4. Inicijuoti, kad individualius poreikius turintiems studentams, kuriems reikia 

papildomos pagalbos rašant baigiamuosius darbus, tokia būtų suteikiama. 

5. Remiantis egzaminų stebėjimų rezultatais bei išreikštu vis didesniu susidomėjimu iš 

akademinių padalinių, tęsti egzaminų stebėjimus. 

6. Inicijuoti dėstytojų švietimą apie akademinį sąžiningumą bei galimas nesąžiningumo 

formas, taip stiprinant universiteto bendruomenės vertybę – akademinį sąžiningumą. 

7. Įgyvendinti papildomų įgūdžių mokymų seriją, kuri skirta šviesti bendruomenę 

neformaliomis kompetencijomis. 

8. Palaikyti aktyvią komunikaciją su doktorantūros studijų studentais, įsigilinant į 

dabartinius jų poreikius, bei didinti jų įsitraukimą į universiteto valdymo organus, 

siekiant užtikrinti kokybiškesnį atstovavimą. 

9. Skirti dėmesį iš Ukrainos atvykusiems studentams, inicijuodami aktyvesnę 

komunikaciją organizuojant susitikimus, norint įsigilinti į jų poreikius. 



10. Tęsti bendradarbiavimą su VDU Tarptautinių ryšių departamentu, prisidedant prie 

užsienio studentų integracijos proceso atvykus į universitetą ir jau įsitvirtinus jame. 

11. Siekiant efektyvesnio studentų atstovų atstovavimo, kurti įrankį, kuris padės stebėti 

atstovų aktyvumą bei įsitraukimą į organizuojamus mokymus, žinių patikrinimus ir 

susitikimus, tokiu būdu, už aktyvumą, suteikiant galimybę gauti paskatinimą. 

12. Inicijuoti susitikimus bei apklausas VDU studentų atstovams, kurių metu būtų 

gilinamasi į reikalingas atstovavimo kompetencijas, ir organizuoti mokymus, atliepiant  

jų poreikius. 

13. Remiantis šiuo metu atliekamu VDU SA įvaizdžio tyrimu, išanalizuoti šiuo metu 

organizacijos vykdomas veiklas, taip tęsiant tas, kurios yra tinkamai vertinamos 

studentų, ir keičiant tas, kurios nesulaukia didelio dėmesio bei yra įvertintos labiau 

neigiamai nei teigiamai. 

14. Siekti sukurti finansinę organizacijos strategiją, kuri prisidės prie galimybės užtikrintai 

ir kokybiškai atstovauti studentams, ir vykdyti numatytas tradicines bei naujas veiklas. 

15. Tęsti žmogiškųjų išteklių įtraukimą, planavimą ir valdymą, siekiant optimizuoti 

organizacijos veiklą. 

Tai yra svarbiausios, tačiau ne vienintelės kryptys, su kuriomis ketinu dirbti ateityje. 

Kviečiu visus VDU studentus susitikti VDU SA organizuojamuose Prezidento debatuose, 

kuriuose galėsite užduoti jums rūpimus klausimus bei padiskutuoti svarbiomis jums bei visai 

bendruomenei temomis. 

 

 

 


