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Klaipėdos valstybinės kolegijos  

Socialinių mokslų fakulteto Studentų atstovybės  

Pirmininko ataskaita  

už 2015 m. vasario 25 d. – 2016 m. kovo 15 d. laikotarpį 

 

Narystė ir atstovavimas 

 

 Atstovavimas KVK akademinėje taryboje; 

 Atstovavimas KVK SMF dekanato posėdžiuose; 

 Atstovavimas KVK SMF dėstytojų atestavimo komisijoje; 

 Atstovavimas KVK SMF studijų komitete; 

 Atstovavimas KVK SA organizuotoje „Apskritojo stalo“ diskusijoje. 

 

Akademiniai reikalai 

 

 Dalyvauta KVK SA įstatų koregavimo darbo grupėje; 

 Kreipimasis į administraciją dėl dėstytojų darbo; 

 Nuolatinis studentų konsultavimas akademiniais klausimais; 

 Atstovauta fakulteto studentus susitikime su adminitracija „Akademiniai pusryčiai“; 

 Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos parašų rinkime peticijai, dėl Valstybės tarnautojo 

pareigybės; 

 2015-04-15 prisidėta organizuojant „Akademinio sąžiningumo deklracija“ akcijoje; 

 2015-12-08 organizuoti KVK SMF SA pirmo kurso studentams atstovavimo mokymai; 

 Dalyvavimas seniūnų nuostatų kūrimo grupėje. 
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Socialiniai reikalai 

 

 2015-03-17 ir 2015-04-24 savanoriauta „Kretingos dienos veiklos centre“; 

 2015-12-02 bendradarbiaujant su „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centru“ 

organizuota paskaita prieš smurtą; 

 2015-11-25 SMF patalpų temperatūros matavimai ir neatitikimų pateikimas 

infrastruktūriniui padaliniui; 

 2015-04-29 prisidėta organizuojant akciją „Darom 2015“ ir pikniką po akcijos; 

 2015-09 pradėta KVK SMF SA kuratorių programa; 

 2015-10-27 prisidėta organizuojant akciją „Kraujo donorystė“; 

 2015-10-29 prisidėta prie akcijos „Nebūk užmirštas“;  

 2015-12-07– 2015-12-11 prisidėta prie akcijos „Kalėdose visi kartu“; 

 2016-01-12 prisidėta organizuojant minėjimą „Prie laisvės laužo 2016"; 

 2016-03-08 prisidėta organizuojant akciją „Kraujo donorystė“; 

 Bendradarbiavimas su KVK infrastruktūros padaliniu; 

 Nuolatinis studentų konsultavimas socialiniais klausimais. 

 

Ryšiai su visuomene 

 

 Platinta informacija apie KVK SA veiklą; 

 KVK studijų pristatymas mokyklose; 

 Platinta KVK SA partnerių informacija; 

 Nuolatinis ryšio palaikymas su fakulteto seniūnais, KVK SMF SA nariais ir administracija 

bei informacijos dalinimasis; 

 Dalyvavimas FOKUS grupėse kartu su KVK viešųjų ryšių skyriumi. 
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LSP administravimas 

 

 Konsultuoti studentai dėl LSP tvarkos. 

 

Laisvalaikis 

 

 2015-09-10 prisidėta prie „Adaptacinė – sportinė FUX„Ų stovykla 2015”; 

 2015-09-24 organizuotos KVK SMF pirmo kurso studentų „Krikštynos 2015“; 

 2015-10-13 „Tarptautinė studentų diena“ KVK SMF: 

Maisto valgymo varžybos; 

Šokių pamoka „Lotynų Amerikos ritmas“; 

Šypsenų gaudyklė. 

 2015-10-05 organizuota pedagogų dienos minėjimo šventė; 

 2015-12-08 organizuota „Kalėdinių žaisliukų dirbtuvės“; 

 2016-02-09 bendradarbiaujant kartu su KVK  organizuota Užgavėnių šventė; 

 2016-03-10 bendradarbiaujant kartu su KVK organizuota studentiška vakaronė Kovo 11 

dienos progai paminėti. 

 Bendradarbiauta renginyje „Klaipėda goes massive“. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 2014-10-06 „Komitetų mugė“ (Dalyvauta kviečiant KVK studentus prisijungti prie KVK 

SA); 

 Renkami ir administruojami fakulteto grupių seniūnų duomenys; 
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Kita KVK SA veikla ir įvaizdžio formavimas 

 

● Dalyvauta įvairiuose susitikimuose su Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldų 

atstovais; 

● Tarpininkavimas tarp KVK SMF studentų ir „Mantijos Tau“; 

● Kompetencijų kėlimas dalyvavaujant Lietuvos Studentų Sąjungos organizuojamuose 

mokymuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


