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PROTOKOLAS
IV - asis VU SA PARLAMENTO POSĖDIS
2009 m. gruodžio 15 d.

I. Parlamento posėdžio atidarymas

II. Bendrieji klausimai:
2.1 Kvorumo tikrinimas.
Dalyvauja 23 dalyviai. Kvorumas yra.
2.2 Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
SIŪLYMAS: Monika Šipelytė, Roma Fedosejevaitė, Giedrius Graževičius. Patvirtinta.
2.3 Sekretoriaujančio tvirtinimas.
Miglė Liorančaitė. Patvirtinta.
2.4 Darbotvarkės tvirtinimas.
SIŪLYMAS: nukelti klausimą apie tarptautiškumą į kitą posėdį, nes VU SA Tarptautinio komiteto
vadovė Raminta, kuri turėjo pristatyti klausimą, susirgo. Pritarta.
2.5 Kitų klausimų registracija.
Kitų klausimų neužregistruota.

III. Klubo „iKnow“ steigimas.
Pristato: Darius Kavaliauskas.

Pristatoma trumpa pastabų suvestinė. Pagrindiniai klubo privalumai yra nemokamai suteikiama
technika ir programinė įranga, nauda studentams bei gera idėja, iniciatyva. Trūkumai – galima
konkrečios įmonės reklama, dėmesys į jos produkciją bei nesutvarkyti nuostatai. Taip pat verta
pastebėti, kad šioje vietoje VU SA trūksta bendros marketingo strategijos bei klubų steigimo
politikos. Toliau vyksta diskusija ir užduodami klausimai.
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pirmininką ją surengti.

BALSAVIMAS: dėl VU SA „iKnow“ klubo steigimo klausimo nukėlimo į vasario mėnesio posėdį.

Už – 9
Prieš – 13
Susilaikė – 2

NUTARTA: klausimo dėl VU SA „iKnow“ klubo steigimo nenukelti ir tęsti diskusiją.

Vyksta diskusija, kurioje prieita prie galutinės klubo koncepcijos: klubas, kuris vienija “Apple”
produkcijos

mėgėjus

ir

moko

VU

akademinę

bendruomene

naudotis

informacinėmis

technologijomis.

BALSAVIMAS: dėl išgrynintos VU SA „iKnow“ klubo koncepcijos įpareigojant sutvarkyti klubo
nuostatus.

Už – 15
Prieš – 5
Susilaikė – 3

NUTARTA: klubo idėjai pritarta, teisinė darbo grupė įpareigota pasirūpinti klubo nuostatų
sutvarkymu. Klausimas dėl klubo steigimo nukeltas į kitą posėdį.

IV. VU SA pozicijos dėl Sveikatos ir sporto centro veiklos tvirtinimas.
Pristato: Arminas Varanauskas

Pozicijos tikslas – studentų atstovas VU SSC Taryboje žino, kuo vadovautis atstovaujant VU
studentus. Dabartinio atstovo tikslas - centro infrastruktūrą pritaikyti sportuojantiems: ne tik sporto
komandoms, bet ir profesionaliai nesportuojantiems studentams.
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-3Kvorumo tikrinimas.
Dalyvauja 23 nariai. Kvorumas yra.

BALSAVIMAS: VU SA pozicijos dėl Sveikatos ir sporto centro veiklos tvirtinimas.

Už – 23
Prieš – 0
Susilaikė – 0

NUTARTA: VU SA pozicija dėl Sveikatos ir sporto centro veiklos patvirtinta.

Pastaba: VU SA turi patvirtinti konkretų planą, kaip bus dirbama šiuo klausimu. Pozicija bus
paruošta Parlamentui po diskusijos su VU SA Socialinio ir Akademinio komitetų nariais.

V. Studijų kokybės gerinimas, atsižvelgiant į pasikeitusią teisinę bazę.
Pristato: Paulius Simanavičius.

Kalbėta apie Aukštojo mokslo reformą (darbo grupės, jų pobūdis ir veikla), MSĮ įtaką, ECTS
kreditų sąvokos pasikeitimą, bendrauniversitetinius lavinimo dalykus (BUL), Statutą.
AMR: numatoma jungtinių studijų galimybė (pvz., gali bendradarbiauti universitetai), lankstesnė
sistema, keisis kredito samprata, dėstytojų darbo krūvio apskaičiavimo tvarką, sukurta nauja
vertinimo sistema (ŠMM pozicija).
ECTS: prieš įvedant ECTS bus keičiami visi sandai – prie kiekvieno dalyko bus pažymėta, kokius
įgūdžius bei kompetencijas turi įgyti dalyką išklausęs studentas. Bus keičiama studento darbo
valandų skaičiavimo metodika (tiksliau bus skaičiuojamas individualus darbas). Šiuo metu
ypatingai svarbu stiprinti studijų programų komitetų studentų atstovus, nes bus peržiūrimos studijų
programos, todėl bus itin geras metas inicijuoti pakeitimus.
BUL : buvo priimta koncepcija dėl BUL bus peržiūrimi bendrojo universitetinio lavinimo dalykai.
Statutas: Kaip tai bus vykdoma? M. Romerio universitetas pasitvirtino naują statutą, o VU kol kas
tik sukurta darbo grupė.
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Pristato: Miglė Liorančaitė
Kalbama apie laisvalaikio komiteto padėtį. Miglė buvo susitikusi su daugeliu F SA pirmininkų ir
laisvalaikio komiteto vadovų. Susitikimų metu aiškinosi laisvalaikio organizavimo situaciją.

SIŪLYMAS: reikia labiau skatinti kultūrą.
SIŪLYMAS: prieš kiekvieną renginį daryti poreikių analizę.
SIŪLYMAS: susitikti atskirai diskusijai dėl laisvalaiko koncepcijos.

BALSAVIMAS: Dėl diskusijos apie laisvalaikio organizavimą Vilniaus universitete nukėlimo į
atskirą diskusiją.

Už – 23
Prieš – 0
Susilaikė – 0

NUTARTA: po sesijos surengti diskusija apie laisvalaikio organizavimo koncepciją, į kurią bus
pakviesti parlamentarai ir VU SA Laisvalaikio komiteto nariai.

Posėdžio uždarymas

Posėdžio pirmininkas

Andrius Didžiulis

Posėdžio sekretorė

Miglė Liorančaitė
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