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I. Tarybos posėdžio atidarymas.
II. Bendrieji klausimai:
2.1 Kvorumo tikrinimas.
Dalyvauja 12 Tarybos narių. Posėdis gali vykti.
2.2 Sekretoriaujančio tvirtinimas.
Siūloma Agnė Miliūtė. Patvirtinta bendru sutarimu.
2.3 Darbotvarkės tvirtinimas.
Patvirtinta bendru sutarimu.
III.

VU Karjeros dienos.
Pristato Eiviltas Paraščiakas.

Yra trisdešimt šešios įmonės. Šiemet projektas sėkmingiausias iš visų kartų kiek buvo daroma. Yra
keturi pagrindiniai rėmėjai. Pagrindinis informacinis rėmėjas 15min. Lėšos surinktos 85.5 tūkst.
Dvigubai daugiau negu pernai. Pirmadienį jau turėtų būti atidarymo plakatai, sutvarkytas
tinklalapis. Atidarymas vasario 22 dieną, Teatro salėj. Taip pat bus seminarų ciklas, apie dešimt
seminarų. Planuojamos ekskursijos į įvairiuose miestuose esančias įmones. Įprastam seminarų
ciklui sumąstytas pakaitalas – naudingų konsultacijų savaitė. Bus orientacinės varžybos – jų tikslas
įvesti į rinką naują gaminį, studentai siųs savo idėjas ir bus atrinktos geriausios. Bus praktiniai
seminarai – workshop‘ai. Bus mokymai apie CV rašymą, darbo pokalbio ypatumus. Paskutinis
renginys – mugė, bus dvidešimt aštuonios įmonės, šiuo metu derinami stendai, įmonės renkasi kur
stovės jų stendai. Bus trumpieji darbo pokalbiai. Bus organizuojamas protmūšis. Bendroje sumoje
gaunasi daugiau nei 70 renginių. Galiausiai bus uždaromasis vakaras kovo 23 dieną.
Praeitais metais buvo atsisakyta mugės, tačiau šiemet jų bus, nes įmonės sako, jog joms reikia
darbuotojų ir tai nebus tik jų reklama.
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-2Arminas – ar yra įmonių, kurios neveikia Lietuvoje. Kad studentai galėtų išvažiuoti?
Šiuo metu yra derinama, tačiau kol kas dar nėra. Buvo bendrauta su ne Lietuvos įmonėm, bet buvo
gauti neigiami atsakymai.
Liutauras – ar bendradarbiaujat su Karjeros centru?
Taip. Tai buvo rektoriaus sąlyga. Jie padarys tris seminarus.
Liutauras – siūlo po KD parašyti ataskaitą su visais padarytais darbais, pasiekimais.

IV.
Tarybos – biuro išvažiavimas.
Pristato Ieva Vainoraitė
Išvažiuojam penktadienį penktą valandą.
Darbotvarkė – atvažiavę turėsime išsikalbėjimą apie esamas problemas, gerus dalykus. Šeštadienį
bus sudaromos darbo grupės, kuriose bandysim paruošti rekomendacijas, dalinsimės patirtimi (apie
renginius, atstovavimą). Sekmadienį bus darbo aptarimas ir diskusija apie patirties perdavimą.
Darbotvarkė bus tikslinama. Sekmadienį Vilniuje busim apie trečią valandą.
Iš viso važiuoja 23 žmonės.

V.
Atskaitomybės klausimas. Ataskaitos, protokolai.
Pristato Andrius Popovas
Trūksta informacijos, senos ataskaitos, per mažai bendraujama, nežinome kas ką veikia. Svarbu,
kad po įvairių posėdžių, susitikimų būtų rašomos ataskaitos laisva forma.
Aliona – siūlo rašyti laiškus „geroji patirtis“, kaip buvo daroma anksčiau.
Gintarė – Siūlo per Tarybos posėdžius pasipasakoti kas ką nuveikė.
Mantas – sunku prisiversti rašyti ataskaitas, tačiau komunikacija turi būti, šiuo metu matyt
naudojami netinkami metodai. Gal reikėtų kažko neformalaus.
Popovas – siūlo tiesiog Tarybai rinktis dažniau ir kalbėtis apie tai kas buvo padaryta.
Arminas – siūlo išsigryninti apie ką kalbėtume. Kalbėti apie tai kas yra aktualu.
Petras – jeigu nerašom ataskaitų, tai reikia surasti alternatyvius būdus kaip išsaugoti tai, kas buvo.
Julija – taip ir nesugalvojom kaip viešinti informaciją studentams.
Arminas – siūlo susijungti į Skype konferenciją Tarybos ir biuro ir ten dalintis patirtimi bent
trumpai.

Tarybos posėdžio uždarymas.
Posėdžio pirmininkė

Liutauras Gudžinskas

Posėdžio sekretorė

Agnė Miliūtė
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