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Kvorumas yra 

DARBOTVARKĖ: 

1. Koordinatorių ir pirmininkų veiklos ataskaitos analizė. 

2. Susitikimas su koordinatoriais. 

 

1. SVARSTYTA: Koordinatorių ir pirmininkų veiklos ataskaitos analizė. 

NUTARTA: 1. HR komiteto ataskaitoje trūksta chronologinės tvarkos. Koordinatorė turėtų labiau 

domėtis mokymais, kokių būtų galima padaryti, kokius lektorius pakviesti. Turėtų būti daugiau 

rimtesnių veiklų. HR turėtų imtis iniciatyvos, kai mato jog SA nariai yra nemotyvuoti. Reikia 

daugiau veiklų skatinančių bendradarbiavimą su Alumniais.  

2. Laisvalaikio koordinatorė galėtų peržiūrėti tradicinius renginius ir nebeaktualius išbraukti iš 

sąrašo ir juos pakeisti naujais. Susirinkimai turėtų būti struktūrizuoti. Įtraukti kultūrinio ir 

šviečiamojo laisvalaikis.  

3. Marketingo ataskaita turėtų būti siauresnė. Į veiklą turėtų būti įtrauktas 2% modelio kūrimas. 

Koordinatorė galėtų pasidomėti kaip veikia kitų atstovybių marketingo komitetai. Taip pat reikia 

daugiau nuolatinių rėmėjų.   

4. Akademinių reikalų komiteto veikloje trūko nuolatinio akademinio sąžiningumo viešinimo. KVK 

SA nariai turėtų būti labiau informuoti apie akademinį sąžiningumą.  

5. Socialinių reikalų komitetas dirba gerai, kadangi bendrabučių problemos jau iš dalies sutvarkytos 

reikėtų po truputį persiorientuoti į fakultetuose esančias problemas. 

6. Ryšių su visuomene komiteto koordinatorė turėtų labiau paskirstyti darbus komiteto nariams. 

Reiktų atrasti žmones, kurie galėtų daryti plakatus, filmukus ir kitą reikalingą vaizdinę medžiagą. 

Taip pat bendradarbiaujant su pirmininkais ir prezidiumo nariais būtų galima parašyti straipsnį, ar 

veiklų planą, ką atstovybė vykdys tą mėnesį, kas buvo įvykdyta. 



7. Socialinių mokslų fakulteto pirmininkas turėtų labiau orientuotis į seniūnus ir jų keliamas 

problemas.  

8. Sveikatos mokslų fakultetas turėtų labiau orientuotis į seniūnus ir jų keliamas problemas.  

2. SVARSTYTA: Susitikimas su koordinatoriais. 

NUTARTA: Sausio 11 d. 20 val. vyks susitikimas su Aurelija Dovydaityte, Indre Leonova, Jordanu 

Ledinausku.  

 

Posėdžio pirmininkas      Edgaras Gvozdas

       

 

Posėdžio sekretorius      Jurgita Servaitė

       

 
 


