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I.
II.

Tarybos posėdžio atidarymas.
Bendrieji klausimai:

2.1 Kvorumo tikrinimas.
Dalyvauja 17 Tarybos narių. Posėdis gali vykti.
2.2 Sekretoriaujančio tvirtinimas.
Siūloma Agnė Miliūtė. Patvirtinta bendru sutarimu.
2.3 Darbotvarkės tvirtinimas.
Patvirtinta bendru sutarimu.
III. VU studentų praktikų klausimas.
Pristato Vainius Rakauskas.
Akademinių reikalų prodekanų posėdyje, Karjeros centro (KC) direktorė pristatė praktikų
galimybes VU. Praktikos sistemą sudaro trys dėmenys – studentas, Universitetas ir darbdavys.
Prodekanai praktikoms skyrė gana daug dėmesio, siekiama kad praktikų sistema būtų supaprastinta.
Artimiausiu metu bus kalbama apie savanoriškos veiklos įstatymą. Tai susiję su įsidarbinimo
galimybėmis, studentų praktika, nes įstatymas tai dalinai reglamentuoja. Buvo susitikta su keliomis
įmonėmis dėl praktikų (Star Jobs, Bitė). Arminas Varanauskas ir Vainius Rakauskas praėjusią
savaitę buvo Lietuvos Rotary komiteto posėdyje, kuriame buvo susitarta dėl bendradarbiavimo
praktikų klausimu – ateityje bus siūlomos naujos praktikos vietos studentams, įvairių sričių
atstovams. Tikslesnė informacija bus po tolimesnių derybų. Siekiama bendradarbiauti ir su kitomis
asociacijomis.
VU SA pozicija – lengvinti situaciją su studentų praktikomis ir ieškoti naujų vietų, kuriose studentai
jas galėtų atlikti.
K. Čepkauskaitė – ar nenorima praktikų atiduoti KC? Kokia mūsų pozicija?
V. Rakauskas – Tai yra tam tikras nesusipratimas. Iš dalies KC padeda organizuoti praktikas, tačiau
jie nėra už tai atsakingi. Situacija kol kas išliks toki pati. Pirmininkai turėtų pasitarti su savo
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-2akademinės srities prodekanais apie esamą/būsimą praktikų sistemą, išsiaiškinti problemas ir
galimus jų sprendimų būdus.
IV. Universitetų jungimasis.
Pristato Arminas Varanauskas.
LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (ŠMKK) posėdyje buvo pristatytas šis klausimas,
kuriame dalyvavo ir VU SA atstovai. Kauno aukštosios mokyklos (AM) į Universitetų jungimo
klausimą sureagavo smarkiau, negu Vilniaus AM. Artimiausiu metu šiomis rekomendacijomis
neturėtų būti aklai sekama. Universitetų bendruomenės jomis nėra patenkintos, tad greitu metu
Universitetai neturėtų būti sujungti, bet ateities perspektyvoje AM skaičius tikrai turėtų sumažėti.
G. Lazdinytė – pristatė situaciją, vykusią Kaune.
V. Eimontas – ar tai nėra gerai, kad Universitetų skaičių norima sumažinti?
A. Varanauskas – gali būti gerai. Sujungimas tėra įrankis, tačiau reikia turėti bendrą tikslą.
K. Peilakauskaitė – reikia suvokti, kad šis dokumentas yra rekomendacinio pobūdžio, nereikia kelti
vėjo, o išlaikyti kritišką požiūrį šioje situacijoje.
V. VU SA narių sutartys.
Pristato Arminas Varanauskas.
Dabartiniame VU SA Darbo reglamente seniūnas yra VU SA narys ir jis turi pasirašyti nario sutartį.
Tačiau ar yra tam prasmė? Ar reikia, kad narių sutartis pasirašinėtų ir seniūnai?
M. Majauskaitė – dėl studentų skaičiaus atstovybėje – taip, tačiau žvelgiant į produktyvumą – ne.
M. Avdejenkov – Ekonomikos fakultete yra ne seniūnai, o grupių atstovai. EF su tuo yra dirbama ir
atstovai yra pilnavertiški SA nariai.
E. Kuodys – grupės atstovai dirba, tačiau pasakius, kad reikės pasirašyti sutartis, jie nesutiko to
padaryti.
E. Daukšaitė – seniūnai su VU SA nesiidentifikuoja, tačiau jie atstovauja kokybiškai.
A. Varanauskas – jeigu jie yra aktyvūs, jiems neužkertamas kelias pasirašyti. Šiuo metu yra
nustatyta privalomai pasirašyti šias sutartis. Svarbu – ar sutartis pasilikti kaip privalomas ar palikti
laisvo apsisprendimo dalyku?
A. Larionova – siūlo sutartyje išbraukti punktą, kad pasirašant tampama VU SA nariu, tačiau
pasirašytoje sutartyje išlieka seniūno pareigos ir teisės.
A. Varanauskas – seniūnų sutartis – priemonė. Kadangi bendro vardiklio tarp visų nuomonių nėra,
siūloma daryti atskirą seniūno sutartį ir ją palikti neprivalomą. Šis klausimas yra VU SA
Parlamento kompetenecijoje, tad diskusija bus perkelta į el. konferenciją.
VI. AIESEC klausimas.
Pristato Arminas Varanauskas.
Aptartos VU SA ir AIESEC bendradarbiavimo galimybės. AIESEC siūlė būti VU SA
informaciniais partneriais. Kokia yra VU SA pozicija? AIESEC Organizacijos sutarta specifiškai
neišskirti, jeigu informacija aktuali – VU SA ją platina.
VII. Survival.
Pristato Arminas Varnauskas.
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-3VU SA Taryba buvo nusprendus neprisidėti, tačiau atstovybės padalinys Chemijos fakultete
Survival‘o žaidimą nusprendė rengti po savo ženklu. Sutarta informaciją platinti, tačiau Survival
organizatoriai kreipėsi į VU SA prašydami paremti finansiškai? Kas už tai, kad neremti?
UŽ – 11
Susilaikė – 4
VIII. Skatinamosios stipendijos.
Pristato Arminas Varnauskas.
Yra grupių, kuriose studentai negauna skatinamųjų stipendijų.Administracija turi galimybę
perskirstyti stipendijas. Šia galimybe reikėtų pasinaudoti iki kitos savaitės.

Tarybos posėdžio uždarymas.
Posėdžio pirmininkas

Arminas Varanauskas

Posėdžio sekretorė

Agnė Miliūtė
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