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Sveikinimo žodis
Brangūs VDU studentai, 

2022–2023 m.m. yra dar vieni išskirtin-
iai  metai mūsų istorijoje, praeitus me-
tus pradėjome dar kalbėdami apie po-
pandemines pasekmes ir likusias pro 
blemas. Norėdami grįžti į pilnavertišką 
kasdienybę, stengiamės pritaikyti 
studijų aplinką bei patenkinti daugu-
mos studentų poreikius ir norus. 

Rusijos pradėtas karas Ukrainoje atnešė 
daug sunkiai išsprendžiamų problemų, 

netikėtų ir dar nesvarstytų klausimų, kurie reikalavo operatyvių ir teisingų 
atsakymų. Džiaugiuosi, kad VDU ir VDU SA buvo su Ukrainos žmonėmis nuo 
pirmos karo dienos iki šiandien ir tai bus tęsiama toliau. 

VDU SA visada buvo, yra ir tikiu, kad bus organizacija, kurioje susirenka daug 
įvairių studentų, kurie tampa bendraminčiais, o kurdami savo veiklą, siekia 
geresnio kiekvieno studento rytojaus, vedami bendrų organizacijos verty-
bių:
Atsakomybės atstovaujant studentams, siekiant geresnės studijų kokybės, 
visų sąlygų gauti gerą išsilavinimą.

Kūrybiškumo sudominant studentus naujomis galimybės universitete ir 
įtraukiant į veiklas, kurios augina jaunimą.

Tęstinumo palaikymo puoselėjant organizacijos tradicijas, sprendimų ir 
nuomonių perdavime, ryšio su mūsų organizacijos Alumni palaikyme.

Pasitikėjimo tarp savanorių, visų bendraminčių įgyvendinant naujas idėjas 
ir buriant bendruomenę.

Bendruomeniškumo puoselėjant vertybes ir būnant mūsų alma mater 
dalimi.
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Sveikinimo žodis

Esu dėkinga savo moterų komandai, kuri negailėdama savęs išliko 
jaunatviškam maksimalizme, visiems organizacijos savanoriams, stu-
dentų atstovams, organizacijos valdybai ir revizijai, draugams ir univer-
siteto administracijai, su kuria ne visada mąstome vienodai, bet visada 
siekiame geriausio. Prisiėmiau didelę atsakomybę atsakyti ir stovėti už 
VDU studentus, džiaugiuosi šia galimybe ir dėkoju Studentų parlamen-
tui bei atstovybei už pasitikėjimą ir palaikymą. 

Perduodama vairą būsimam prezidentui linkiu ir toliau dalyvauti vi-
suose politiniuose procesuose, tartis ir įtraukti studentų atstovus 
priimant sprendimus, toliau aktyviai įsitraukti į nacionalinį atstovavimą 
Lietuvos studentų sąjungoje bei išlikti organizacija, kuri visada ištiesia 
pagalbos ranką mūsų visiems draugams, kitoms savivaldoms ir palaiko 
Kauno savivaldų aktyvumą. Puosėlėti mūsų vertybes, kurti ir stengtis 
dėl kiekvieno organizacijos savanorio. Taip pat išlikti vieningiems, o 
studentų balsą nešti aukštai ir toli universitete, nacionaliniu bei tarp-
tautiniu mastu! 

Vivat VDU!
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 spren-       
džiami svarbiausi dalykai, kurie susiję su VDU SA strategija, veiklos gairėmis, 
finansais ir kitais dalykais.
Revizijos komisija – kontrolės organas, vykdantis organizacijos ir jos juri-
dinių asmenų finansinę bei veiklos kontrolę.

Valdymo ir kontrolės organai:
Prezidentė – Ieva Vengrovskaja.
Valdyba: Ieva Vengrovskaja (pagal užimamas prezidento pareigas), Solvei-
ga Skaisgirytė (pirmininkė), Daniel Mačichin, Laurynas Samajauskas, Lukas 
Gedvila, Vytautas Valaitis, Kristina Balčiūnaitė.
Revizija: Joana Gasiulytė (pirmininkė), Gintarė Jurelytė, Rokas Miltenis, Ma-
tas Čepurna, Silvija Malinauskaitė.

Strateginės veiklos kryptys ataskaitiniu laikotarpiu:
• Studijų kokybės ir studentų socialinės aplinkos gerinimas.
• Bendradarbiavimas su studentų atstovais ir jų įveiklinimas                            

VDU valdymo organuose.
• VDU studentų interesų atstovavimas nacionaliniu mastu.
• VDU bendruomenės ir studentų savivaldos stiprinimas.

Veiklos kryptims įgyvendinti veikė šie komitetai:
• Akademinių reikalų            • Ryšių su visuomene
• Socialinių reikalų    • Marketingo ir reklamos
• Organizacinių reikalų
• Žmogiškųjų išteklių
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Veiklas įgyvendinantys asmenys:

Prezidentė – Ieva Vengrovskaja
Administratorė – Erika Dervinytė 
Atstovų koordinatorė – Monika Ražauskaitė 
Akademinių reikalų komiteto koordinatorė – Gustė Žukauskaitė
Socialinių reikalų komiteto koordinatorė, Viceprezidentė – Emilija 
Drabužinskaitė
Organizacinių reikalų komiteto koordinatorė – Santa Vozbutaitė (iki 
2022 m. gruodžio)
Marketingo ir reklamos komiteto koordinatorė – Rusnė Rimkevičiūtė
Ryšių su visuomene komiteto koordinatorė – Viktorija Zaveckaitė 
Žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatorė – Aistė Balazaitė

Struktūra ir komanda
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Struktūra ir komanda

Ataskaitiniu laikotarpiu organizacija turėjo narystės statusą:
• Lietuvos studentų sąjungoje (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 – Laurynas Samajauskas, Daniel Mačichin, Neringa Baraus-
kaitė, Gustė Žukauskaitė, Raminta Milašiūtė, Gabrielė Jonuškaitė, Matas 
Čepurna, Indrė, Baltakytė, Andrius Šmitas, iki rudens: Mintarė Baniulytė, 
Evelina Kybartaitė, Gabrielė Gudaitytė, Aistė Bielevičiūtė, nuo rudens: 
Emilija Drabužinskaitė, Aurelija Ramanauskaitė, Liucija Daraškaitė, Aus-
tėja Kasiliauskaitė, Monika Ražauskaitė.
Etikos komisija – Ieva Vengrovskaja, Monika Ražauskaitė.
Ginčų nagrinėjimo komisija – Ieva Vengrovskaja, Daniel Mačichin, Gustė 
Žukauskaitė.
Erasmus ir dvišalių mainų atrankos komisija – Ieva Vengrovskaja, Emili-
ja Drabužinskaitė.
Studijų ir bendrabučių mokesčio lengvatų skirstymo komisija – Ieva 
Vengrovskaja.
Socialinių stipendijų komisija – Ieva Vengrovskaja.
T4EU Student Council – Ieva Vengrovskaja, Gustė Žukauskaitė.
Universiteto institucinio vertinimo darbo grupė – Ieva Vengrovskaja, 
Emilija Drabužinskaitė, Monika Ražauskaitė, Gustė Žukauskaitė.



Pagalba nuo karo nukentė-
jusiems Ukrainiečiams.

• Pirmomis karo Ukrainoje dienomis, sutarta su universitetu suteik-
ti finansinę paramą, nemokamas studijas ir apgyvendinimą visiems 
nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams.

• Kartu su universitetu paruoštos ir suteiktos vietos bendrabučių pa-
talpose nemokamai apsigyventi ukrainiečių šeimoms. 

• Prisidėta prie pozicijos dėl užsieniečių palankesnės teisinės siste-
mos Lietuvoje kūrimo, kad šie galėtų gauti leidimą gyventi dar neat-
vykę į Lietuvą.

• Bendradarbiaujama su ukrainiečių bendruomenėmis, universitete 
įkurtas Ukrainos centras, organizuojami susitikimai su ukrainiečiais 
studentais.

• Atrinkti nariai į ukrainiečių mentorystę, renkama humanitarinė para-
ma ukrainiečiams, nukentėjusiems nuo karo.

• Suorganizuotas renginys LAISVĖ ŠVIEČIA. RADAROM paminėti karo 
prieš Ukrainą metines.
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Studijų kokybės ir studentų
socialinės aplinkos gerinimas.
Studijų procesas, užtikrinantis studijų kokybę ir atliepiantis studentų 
poreikius.

• Po pandemijos studijos buvo organizuojamos atsižvelgiant į skir-
tingų organų studentų atstovų surinktas nuomones, dauguma pasi-
sakė už kontaktines studijas, tad buvo pasiekta, kad kiek įmanoma 
daugiau dalykų vyktų kontaktiniu būdu.

• Pasiekta, kad dėstytojų vertinimo ir studijavimo apklausą būtų gali-
ma pildyti po dalyko egzamino, kuris yra dalis studijų proceso, o 
studentas turi teisę vertinti visą semestrą.

• Pasiekta, kad VDU studentams nebereikėtų spausdinti baigiamųjų 
darbų.

• Įgyvendinta iniciatyva, skirta akademiniam sąžiningumui skatinti – 
maketai „Ar pasiruošei egzaminui?“ ir „Neišlaikei egzamino?“. Įrašais 
pasiekta daugiau nei 3500 žmonių.

• Pasiekta, kad dėstytojams anglų kalbos lygis būtų pakeltas iš B2 į C1.
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Studijų kokybės ir studentų
socialinės aplinkos gerinimas.

Užsieniečių studentų integracija.

• Suorganizuoti du susitikimai su užsienio studentais per Orientacines 
savaites rudenį bei žiemą, kurių metu studentai galėjo susipažinti su 
universitetu, atstovybe bei esamomis galimybėmis jiems universi-
tete.

• Į užsienio studentų mentorystę įsitraukė 2 VDU SA nariai, jie padėjo 
kitiems mentoriams akademinėje ir socialinėje srityje, dalinosi turi-
ma patirtimi, taip keliant ir kitų mentorių kompetencijas.

Studijų procesas, užtikrinantis studijų kokybę ir atliepiantis studentų 
poreikius.

• Atnaujintas Akademinės etikos kodeksas, siekiant aiškiai apibrėžti 
akademinės etikos klausimus, apsaugant Universiteto bendruomenę 
nuo dviprasmiškų sprendimų. Dokumentą patvirtinti VDU Senate 
planuojama pavasarį.

• Prieitas susitarimas su administracijos direktoriumi ir bibliotekos 
administracija, kad VDU biblioteka dirbtų visą parą sesijos metu.

• Iš viso buvo stebėti 25 egzaminai (užregistruota 30) ir 5 kolokviumai, 
stebėjimus vykdė 30 savanorių studentų-stebėtojų. Užfiksuoti aka-
demiškai nesąžiningi studentų veiksmai buvo nutraukti.

• Sukurtos Egzaminų stebėjimo gairės, kuriomis remiantis gali būti or-
ganizuojamas egzaminų stebėjimas.
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Studijų kokybės ir studentų
socialinės aplinkos gerinimas.

Studentų, turinčių individualius poreikius, atstovavimas.

• Palaikytas reguliarus bendradarbiavimas su VDU Negalios koordina-
tore, siekiant paruošti, įgyvendinti ir stebėti negalios politiką univer-
sitete.

Užsieniečių studentų integracija.

• Atnaujintas ir išverstas VDU užsienio studentų mentorių informacinis 
paketas prieš rudens ir pavasario semestrus. Jis skirtas VDU Tarptau-
tinių ryšių deparamento organizuojamos mentorystės mentoriams 
lengviau padėti, atsakyti ar nukreipti studentą, remiantis paketo in-
formacija bei taip kelti savo, kaip mentoriaus, kompetencijas.

• Išversta VDU SA privatumo politika ir Asmens duomenų tvarkymo 
aprašas bei išverstas 21 straipsnis iš 29 esančių vdusa.lt puslapyje, 
taip siekiant, kad informacija apie organizacijos veiklą būtų supran-
tama ir užsienio studentams.

• Sukurtas ir dalintas lankstinukas apie VDU SA veiklą anglų kalba, taip 
siekiant supažindinti užsienio studentus su organizacijos specifika.

• VDU SA internetiniame puslapyje prieš rudens ir pavasario semes-
trus atnaujinama D.U.K. skiltis lietuvių ir anglų kalbomis.



Studentų atstovų ir organizacijos narių akademinių ir socialinių žinių 
ugdymas.

• Suorganizuoti visų universiteto organų, kuriuose yra studentų at-
stovai, mokymai. Juose sudalyvavo 40 studentų.

• Suorganizuotas Studentų atstovų akreditavimas, skirtas patikrinti 
turimas atstovo žinias. Akreditavimą išlaikė 78 iš 86 dalyvavusių at-
stovų.

• Sukurtas VDU studentų atstovų informacinis paketas, kuriame 
pateikti svarbiausi informacijos šaltiniai einamoms pareigoms ir su-
sistemintos studentų atstovo pareigos ir atsakomybės konkrečiame 
valdymo organe. 

Bendrabučių gyventojų atstovavimas.

• Įvykdytos 3 pilnos bendrabučių patikros, patikrinti visi kambariai.
• Suorganizuoti 4 susitikimai su visomis VDU Bendrabučių tarybomis 

bei 3 su individualiais bendrabučiais, siekiant išsiaiškinti kylančias 
problemas ar pasidalinti aktualia informacija.

• Pradėtas VDU Bendrabučių tvarkos aprašo atnaujinimas.

Studijų kokybės ir studentų
socialinės aplinkos gerinimas.
Studentų, turinčių individualius poreikius, atstovavimas.

• Suorganizuotas 1 susitikimas su negalią turinčiais studentais, taip  
stiprinama komunikacija su jais, dalinamasi aktualia informacija.

Bendradarbiavimas su studentų 
atstovais ir jų įveiklinimas VDU 
valdymo organuose.
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Bendradarbiavimas su studentų 
atstovais ir jų įveiklinimas VDU 
valdymo organuose.
Studentų atstovų ir organizacijos narių akademinių ir socialinių žinių 
ugdymas.

• Sukurtas akreditavimo aprašas, kuriame apibrėžiama jo organizavi-
mo tvarka ir testai tiek atstovybės nariams, tiek kursų seniūnams ir 
Studijų programų komitetų (toliau –  SPK) studentų atstovams.

• Organizuojami mokymai VDU Studentų parlamento nariams apie 
oficialų studentų nuomonių pateikimą raštu, pozicijų, dokumentų 
rengimą. 

• Suorganizuoti dveji vidiniai VDU SA socialinių ir akademinių reikalų 
mokymai, kurių metu nariai turėjo galimybę susipažinti su socialine 
ir akademine informacija bei pasiruošti akreditavimams.

Naujienų sklaidos ir bendro ryšio su studentų atstovais užtikrinimas.

• Išleisti 6 naujienlaiškiai seniūnams, kuriuose pasidalinama svarbiau-
sia akademine ir socialine informacija, universiteto ir VDU SA nau-
jienomis.



Naujienų sklaidos ir bendro ryšio su studentų atstovais užtikrinimas.

• Pasitelkiant VDU Pirmakursių mentorius, reguliariai renkami pirmo 
kurso seniūnai bei nuolatos pildoma ir atnaujinama studijų pro-
gramų seniūnų duombazė.

• Renkama ir nuolat atnaujinama Studentų atstovų SPK duombazė. 
Susiduriama su sunkumais kontaktuojant su SPK vadovais, dėl pa-
sikeitusių studentų.

• Surinkta ir nuolat atnaujinama visų fakultetų tarybų studentų duom-
bazė.

• Vyko susitikimas su studentų atstovais, kurio metu buvo diskutuoja-
ma apie studentams kylančias problemas.

Bendradarbiavimas su studentų 
atstovais ir jų įveiklinimas VDU 
valdymo organuose.

14



15

Aktyvus VDU SA įsitraukimas į Lietuvo Studentų sąjungos (LSS) veiklą.
• Aktyviai įsitraukta į LSS veiklas, dalyvaujama mokymuose, semina- 

ruose, susitikimuose. Organizacijos nariai aktyviai reiškia nuomonę 
bei kelia kompetencijas įvairiose aukštojo mokslo ir organizacijos 
veiklos srityse.

• Bendrų organizacijos susirinkimų metu aptariama LSS veikla, disku-
tuojama einamaisiais klausimais, tokių diskusijų metu surinkti argu-
metai padeda atstovauti VDU studentų interesams sąjungos veiklo-
je.

• Suorganizuoti LSS Grand RsV mokymai, kuriuose dalyvavo 20 žmonių 
iš 7 savivaldų. Mokymų metu buvo gilinamasi į komunikacijos lauką, 
socialinius tinklus, dalinamasi patirtimi ir ieškoma sprendimo būdų 
kylantiems sunkumams.

• Kartu su Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybe (toliau –
LSU SA) suorganizuoti LSS GrandProject mokymai, kuriuose daly-
vavo 20 žmonių iš 6 savivaldų. Jų metu buvo gilinamasi į projektų 
rašymą.

• Kartu su Kauno Technologijų ir  Mykolo Romerio universitetų sa-
vivaldomis suorganizuoti LSS GrandŽIK mokymai. Jų metu buvo 
nagrinėjamos narių duomenų rinkimo ir jų analizavimo, asmeninių 
tikslų organizacijoje kėlimo sistema bei komiteto ugdymo bei na-
rių įtraukimo į organizacijos veiklas temos. Mokymuose dalyvavo 40 
studentų iš 14 savivaldų.

VDU studentų interesų
atstovavimas nacionaliniu mastu.
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VDU bendruomenės ir stu-
dentų savivaldos stiprinimas.
Sėkmingas naujų universiteto studentų integravimas į VDU ben-
druomenę.

• Prisidėta prie VDU pirmakursių mentorystės. 11 organizacijos narių 
įsitraukė į mentorystės programą, pravesti mokymai mentoriams 
apie akademinius ir socialinius dalykus, dalyvauta mentorių atran-
koje, pasidalinta informaciniu paketu apie svarbiausius universite-
tinius dalykus. Įsitraukimas į mentorystės programą padėjo men-
toriams efektyviau bendrauti ir atsakyti į pirmakursiams kylančius 
klausimus.

• Dalyvauta VDU Įvadinės savaitės veiklose. 
• Inicijuota akademinė mugė, kurioje naujiems studentams buvo buvo 

pristatytas akademinis sąžiningumas, etika, galima gauti akademinė 
pagalba.

VDU studentų interesų
atstovavimas nacionaliniu mastu.
Įsitraukimas į Transform for Europe (T4EU) aljanso veiklą

• Dalyvaujama visuose aljanso posėdžiuose, konferencijose  ir susiti-
kimuose, kontaktiniu (Vokietijoje ir Lenkijoje) ir nuotoliniu būdu. 
Dalijamasi patirtimi ir žiniomis tarp aljanso studentų savivaldų.

• VDU SA Akademinių reikalų komiteto koordinatorė Gustė Žukaus-
kaitė išrinkta T4EU studentų savivaldos viceprezidente.

• Aljanso studentų atstovai dalyvavo VDU SA mokymuose, kuriuose 
pasidalino patirtimi apie studentų atstovavimą savo šalyse (Italijoje 
ir Vokietijoje). 
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VDU bendruomenės ir stu-
dentų savivaldos stiprinimas.
Sėkmingas naujų universiteto studentų integravimas į VDU ben-
druomenę.

• Suorganizuota diskusija „Aš, nealkoholinis alus ir rektorius“, kurios 
metu pirmakursiai galėjo geriau susipažinti su rektoriumi ir univer-
sitetu.

• Suorganizuotas VDU SA prisistatymas, kuriame sudalyvavę studen-
tai galėjo susipažinti su organizacijos struktūra ir veiklos sritimis.

• Įsitraukta į VDU Tarptautinių ryšių departamento organizuojamą 
užsieniečių studentų orientacinę savaitę rudens ir pavasario  se-
mestrais. Suorganizuotos veiklos, kurių metu studentai susipažino 
su universitetu iš studentiškos pusės, atstovybės veikla bei galimy-
bėmis studijų procese.

• Suorganizuota pirmakursių stovykla „Subalansuotas fuksas’22“. 
Stovykloje dalyvavo 150 studentų, kurie turėjo galimybę susipažinti 
tarpusavyje, su SA savanoriais ir kitais universiteto bendruomenės 
nariais. Taip pat įgijo naujų žinių apie universitetą, jo struktūrą, uni-
versitete esančias organizacijas bei turiningai praleido laiką.



Bendruomeniškumo stiprinimas universitete
• 10 atstovybės narių prisidėjo prie universiteto organizuojamų „V2“ 

apdovanojimų.
• Suorganizuotas „Pavasario festivalis“. Jo dalyviai artimiau susipažino 

su realiame gyvenime bei socialinėse medijose esančiomis „iliuzi-
jomis“ (sudaromais tikrovės neatspindinčiais įvaizdžiais, platinama 
melaginga informacija bei sukurtais stereotipais). Renginio veiklos  
buvo pritaikytos individualius poreikius turintiems studentams. 
Buvo bendradarbiaujama su LSU SA organizuojant pabėgimo kam-
barį.

• Suorganizuota iniciatyva „Studente, užimk universiteto vadovų 
kėdes“ Tarptautinės studentų dienos proga. Joje dalyvavo 12 stu-
dentų, kurie turėjo administracijos paruoštas užduotis, gilinosi į 
studentų ir tarp administracijos kylančias problemas ir ieškojo jų 
sprendimo būdų. Bendro susitikimo metu buvo aptarta VDU SA ko-
munikacija su ŽŪA bei kitų fakultetų studentais, studentų miestelio 
Akademijoje kūrimas. 

• Įgyvendinta socialinė iniciatyva, kurios metu įvairių veiklų metu bus 
atkreiptas dėmesys į psichinę studentų sveikatą, jos stiprinimą. Da-
lyvavo 22 studentai.

• Suorganizuota 1 kraujo donorystė bei 2 Pirmosios pagalbos kursai, 
tokiu būdu ugdomas studentų socialinis atsakingumas.

• Suorganizuotos „VDU Bendruomenės Kalėdos“. Renginyje suda-
lyvavo apie 70 dalyvių, kurie galėjo neformaliai praleisti laiką,  pa-
siklausyti muzikos, sudalyvauti orientacinėse varžybose ir kitose 
kalėdinėse veiklose.
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Moksleivių supažindinimas su VDU ir VDU SA.

• Įgyvendinti du „Moksleivi, pabūk studentu“ projektai. Balandžio 3-8 
dienomis vykusiame projekte dalyvavo 28 moksleiviai ir 12 mentorių. 
Vasario 19–24 dienomis vykusiame projekte dalyvavo 59 moksleiviai 
ir 28 mentoriai. Dalyviai lankėsi paskaitose, VDU SA organizuojamose 
veiklose, kurių metu geriau susipažino su universitetu, atstovybe ir 
tarpusavyje.

Naujų narių priėmimas ir jų integracija.

• Suorganizuota komitetų mugė, kurios metu buvo pristatyta VDU SA 
veikla ir komitetai, kviečiami prisijungti nauji nariai.

• Įvykdyti motyvaciniai pokalbiai 46 naujiems organizacijos nariams. 
Pokalbiuose buvo aptarta jų motyvacija, noras prisijungti prie orga-
nizacijos bei išsigryninta, kokiuose komitetuose nori veikti.

• Nauji nariai buvo supažindinti su VDU SA valdymo organais, misija, 
vizija, vertybėmis, akademine ir socialine informacija bei nario 
įvaizdžiu. Šios informacijos pagalba pirmamečiams buvo lengviau 
suprasti organizacijos veiklą ir į ją įsilieti.



VDU SA mikroklimato palaikymas.

• Puoselėjama narių motyvavimo sistema bei puoselėjama grįžtamo-
jo ryšio kultūra.

• Vykdyti motyvaciniai pokalbiai su nariais, siekiant išsiaiškinti jų veiklą, 
kylančias problemas atstovybėje ir komitetuose. Rastos problemos 
buvo sprendžiamos individualiai su atitinkamais asmenimis.

• Rengti organizacijos tradiciniai vidiniai renginiai, skirti komandų for-
mavimui, geresniam narių pažinimui ir organizacijos pristatymui.

• Organizuojamos neformalios veiklos, skirtos geriau pažinti organi-
zacijos narius, kurti ryšį tarp skirtingų kartų narių ir alumni.

• Organizacijoje buvo paleistos koordinatorių grįžtamojo ryšio anke-
tos, kurių tikslas anonimiškai gauti grįžtamąjį ryšį apie biuro veiklą.

• Organizuoti narių akreditavimai, siekiant patikrinti jų žinias ir suteik-
ti patirties sprendžiant realias situacijas, kad ateityje galėtų tiksliau 
ir efektyviau padėti studentams. 

 - Suorganizuotas I lygio akreditavimas, kurį laikė 37 ir išlaikė 25 
VDU SA nariai.
 - Suorganizuotas II lygio akreditavimas, kurį laikė 42 ir išlaikė 35 
VDU SA nariai.
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VDU SA mikroklimato palaikymas.

• Narių kompetencijų kėlimas:
 - Suorganizuoti dviejų dalių mokymai organizacijos nariams apie 
komandinį darbą, komandos formavimą bei grįžtamojo ryšio svarbą. 
 - Suorganizuoti 6 komitetų mokymai, skirti naujiems nariams   
geriau susipažinti su kiekvieno komiteto veiklos specifika.
 - Suorganizuoti bendri visos organizacijos mokymai, kuriuose 
buvo gilinamasi į VDU SA veiklą ir struktūrą.
 - Vykdyta RsV veiklos simuliacija, kurios metu nariai susipažino 
su renginių viešinimo eiga, o praktinių užduočių metu turėjo galimybę 
pritaikyti teorines žinias.
  -Suorganizuoti Adobe Illiustrator mokymai, kurių dalyviai išmoko 
kurti vizualizacijas ir lavino kūrybinius įgūdžius.
 - Suorganizuoti mokymai Akademinių reikalų komiteto nariams, 
kuriuose dalyviai kėlė žinias apie dokumentų rašymą ir kėlė kompe-
tencijas akademinėje srityje.
 



Aktyvi Alumni integracija į atstovybės veiklas

• Suorganizuotas renginys VDU Alumni Absolventų dienos proga. 
Jame sudalyvavo 56 organizacijos alumni, jie dalinosi įvairiausiomis 
savo laikų istorijomis, buvo susipažinta su organizacijos senbuviais ir 
užmegztas artimesnis ryšys su Alumni bendruomene.

• Sukurta nauja alumni duombazės anketa padėjo surinkti ilgamečių 
SA Alumni kontaktus, kurie naudojami organizuojant įvairius 
renginius bei mokymus.

• Vyko susitikimas dėl Alumni koordinatoriaus pareigybės ir jos 
poreikio. Pamatyta, kad tokios pareigybės reikia, todėl vyksta                 
diskusijos dėl veiklų ir tinkamo asmens paieškos.

Struktūrinės ir teisinės informacijos apie VDU SA pateikimas, informa-
vimas apie organizacijos veiklą, studentams svarbių naujienų viešini-
mas.

• Administruojamas vdusa.lt puslapis. Sukurti ir jame patalpinti 29 
straipsniai apie atstovybės veiklą ir studentams aktualias naujienas, 
kuriamas skaidrios ir patikimos organizacijos įvaizdis.

• Pranešimais apie organizacijos vykdomas veiklas pasidalino 3 išori- 
niai naujienų portalai, taip didinamas organizacijos žinomumas.

• Sukurti ir patalpinti pranešimai apie VDU Studijų programų kursų 
Seniūnus, Studentų parlamentą, VDU SA prezidento ir Valdybos 
veiklą. Jų tikslas – supažindinti skaitančiuosius su tuose organuose 
veikiančių asmenų atsakomybėmis ir veikla.

• Sukurta ir paviešinta VDU SA įvaizdžio anketa, skirta surinkti stu-
dentų nuomonę apie organizaciją ir tobulintinas sritis.
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Socialinių tinklų administravimas.

• .VDU Studentų atstovybės Facebook puslapį seka 11 192 asmenys. 
Dalinamasi socialine ir akademine informacija bei atstovybės veik-
lomis ir kita studentams aktualia informacija.  Per savaitę patalpina-
mi du-trys įrašai.

• VDU SA Instagram paskyrą seka 1635 asmenys, pasidalinta 22 įrašais. 
Dalinamasi atstovybės veiklomis, dalyvavimu įvairiuose universiteto 
organuose, darbo grupėse, mokymuose. Keliamas turinys apie būsi-
mas veiklas ar studentams aktualūs pasiūlymai. 

• VDU Studentų atstovybės LinkedIn paskyrą seka 80 asmenų. Įkelti 5 
įrašai apie organizacijos vykdomas veiklas. 

• Per 1–2 darbo dienas yra atsakinėjama į gaunamus laiškus ir žinutes. 
Studentams padedamos spręsti studijų procese kylančios proble-
mos bei apie gaunamus komentarus ar nusiskundimus informuoja-
mi atitinkami asmenys universitete.

• Sukurtas naujas pavasariofestivalis.lt puslapio dizainas. Dirbama su 
puslapio turinio talpinimu. Surinkta informacija apie 12 Pavasario 
festivalių.

• Žurnalo „Studis“ Facebook puslapį seka 1640, Instagram – 668 as-
menys.

• Išleisti vasaros ir rudens žurnalo „Studis“ numeriai.



Organizacijos administracinis tvarkymas.

• Sukurtas VDU SA metų biudžetas ir bus pritaikytas 2023 metams. 
Nuosekliai prižiūrimi organizacijos finansai, kas 2 mėnesius tvarko-
mos sąskaitos.

• Sukurta vidinė informacijos sistema, kurioje talpinama svarbiausia 
informacija apie organizacijos veiklą, taip siekiant kurti institucinę 
atmintį ir puoselėti darbų tęstinumą.

• Parašytas VDU SA Perdavimo dokumentas, kuris apibrėžia visą per-
davimo procesą tarp skirtingų komandų iki išrinkimo, išrinkus bei 
po išrinkimo.

24

VDU bendruomenės ir stu-
dentų savivaldos stiprinimas.
VDU SA Finansų stiprinimas.

• Pateikti projektai į Valstybinį studijų fondą ir VDU Šalpos fondą, siek-
iant gauti finansavimą organizacijos veikloms.

• VDU SA organizuojamoms veikloms ir renginiams buvo surinkta 
5820 eur barterinės paramos.

• VDU SA organizuojamoms veikloms ir renginiams buvo surinkta 150 
eur piniginės paramos.

• Metų eigoje pasirašyta viena ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis su 
„Kauno arena“.

• Organizuojant veiklas bei renginius buvo gautas rėmimas iš 19 skirt-
ingų įmonių, 17 iš jų suteiktas grįžtamasis ryšys apie gautos produk-
cijos panaudojimą.

• Metų eigoje pardavinėjant reklamos plotus universiteto erdvėse 
buvo surinkti 1452 eur.

• Reklamos plotai, esantys universiteto akademiniuose padaliniuose 
tikrinami bent kartą per 2 mėn. Prižiūrima, jog reklamos plotai būtų 
naudojami tikslingai, prižiūrima, kad būtų reprezentuojama tik VDU 
SA patvirtinta informacija. 



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


