
Gerbiami VDU SA Valdybos nariai, VDU Studentų parlamento nariai, VDU studentai,  

 

esu Emilija Drabužinskaitė, VDU Socialinių mokslų fakulteto IV kurso Psichologijos studijų 

studentė. Šiuo laišku reiškiu norą eiti VDU Studentų atstovybės Prezidentės pareigas.  

 

Prie organizacijos prisijungiau prieš daugiau nei trejus metus, kai sudalyvavau pirmakursių 

stovykloje „Subalansuotas fuksas“ ir susidomėjau veikla, norėjau išbandyti kažką naujo. 

Pirmaisiais metais veikiau tuometiniame kultūros komitete, dar po metų prisijungiau prie 

Socialinių reikalų ir Ryšių su visuomene komitetų, todėl galėjau susidaryti platesnį 

organizacijos vaizdą, gilinti žinias bei prisiliesti prie daugiau veiklos. Būtent Socialinių 

reikalų komitetu aš susidomėjau labiausiai ir jau po pusės metų buvau pakviesta jį 

koordinuoti. Šiuo metu baigiu pirmąją Viceprezidentės ir antrają Socialinių reikalų komiteto 

koordinatorės kadencijas. 

 

Per šį laikotarpį, kuomet koordinuoju komitetą, dirbant su nariais pasiekėme, jog sesijos metu 

biblioteka veiktų visą parą, prisidėjome prie Sveikatą stiprinančio universiteto gairių kūrimo 

ir VDU Mobilumo stipendijų tvarkos aprašo pokyčių. Bendradarbiaudami su Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus Kauno skyriumi inicijavome ir įgyvendinome pirmosios pagalbos 

kursus studentams, o kartu su VDU TRD išsigryninome, kokiais būdais VDU SA turi 

atstovauti užsienio studentams. Tai yra ne vieninteliai darbai, prie kurių prisidėjau. 

Individualiai, kaip koordinatorė, turėjau galimybę prisidėti prie Lietuvos studentų sąjungos 

rašomos pozicijos studentų nubyrėjimo tema, taip pat bendrabučių kokybės standarto šablono 

kūrimo bei akademinio sąžiningumo tyrimo apipavidalinimo. Tai yra tik dalis, mano 

manymu, svarbiausių darbų, kuriuos mums pavyko įgyvendinti.  

 

Ši, koordinavimo bei viceprezidentavimo patirtis man suteikė galimybę įsigilinti į pilnesnį 

atstovavimo studentams vaizdą bei pažinti dažniausias problemas su kuriomis susiduria 

studentai. Taip pat, teko susipažinti su skirtingais žmonėmis, kartu generuoti naujas idėjas bei 

tęsti senas tradicijas, leido išmokti planuoti laiką, dirbti komandoje ir išgirsti skirtingas 

nuomones taip siekiant geriausio rezultato. Tikiu, jog mano ne vienerių metų patirtis, matytos 

kitų bei padarytos savo pačios klaidos padės atstovaujant VDU studentams. 

 

Mano turima patirtis Organizacijoje nėra vienintelė. Universiteto rėmuose atstovauju 

studentams VDU Senate, VDU Studentų parlamente, VDU Socialinių mokslų fakulteto 



taryboje, taip pat esu IV kurso psichologijos studijų programos seniūnė. Patirtis skirtinguose 

Universiteto valdymo organuose man leido pamatyti platesnį aukštosios mokyklos vaizdą bei 

prisidėti prie svarbių sprendimų priėmimų.  

 

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės Prezidentas yra atstovybės vadovas, 

atsakingas už tai, kas vyksta atstovybėje ir už jos ribų. Tai asmuo, kuris atstovauja VDU 

studentams ne tik Universitete, bet ir visoje Lietuvoje. Kandidatuodama į šias pareigas 

suvokiu, kokia prisiimu atsakomybę, tačiau tikiu, kad sukaupta patirtis ir įsisąmonintos 

pamokos padės man ir mano komandai tinkamai priimti sprendimus, tęsti pasisekusią veiklą 

bei keisti, kas nėra pasisekę, tam, kad būtų užtikrinamas tinkamas VDU studentų balsas!  

 

Svarbiausias veiklos kryptis, kurių ketinu siekti kviečiu paskaityti mano pateiktose veiklos 

gairėse. 

 

Pagarbiai 

Kandidatė į Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės Prezidentės pareigas 

Emilija Drabužinskaitė 

 


