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KOKYBĖS VALDYMAS
Simas Bašinskas



o Automatinės veiklos ataskaitų vertinimo sistemos 

įdiegimas ir tobulinimas;

o Sutvarkyti Studijų Programų Komitetų narių išrašai 

ženkliukams ir papildomiems balams talento 

stipendijai gauti;

o Įvykdyti pokalbiai dvejiems naujiems SPK 

studentams



o Sukurtas mokymuisi skirtas KTU SA akreditacijos 

klausimų generatorius

o Įvykdyti du neeiliniai akreditavimai: kandidatei į 

EEF tarybos narius ir kandidatei į ISA koordinatorės 

pareigas;

o Parašyta ir patobulinta KTU SA akreditavimo 

suvestinės generavimo programa



SOCIALINIAI REIKALAI
Sandra Lopetaitytė



o Sukurta ir pristatyta seniūnų vertinimo sistema, 

balų skaičiavimas ir išvedimas

o Atkurtas ryšys su 3 ir 4 kurso seniūnais

o Nauja socialinė akcija fakultete - skirtingos kojinės 

(“Pasaulinė dauno sindromo diena”);

o Pristatytos seniūno pareigybės visiems pirmo kurso 

studentams



o Seniūnų susirinkimų vedimas ir protokolavimas, seniūnų 

grupių administravimas, informacinės sklaidos 

užtikrinimas

o Susitikimų su akademinėmis grupėmis organizavimas 

kartu su KVK ir Akademinių procesų komiteto nariais

o Sutarta su EEF administracija dėl fakulteto džemperių 

finansavimo aktyviems seniūnams



AKADEMINIAI PROCESAI
Tomas Bliūdžius



o Atsisakyta Apskritųjų stalų organizavimo

o Paleista pasyvi studentų grįžtamojo ryšio rinkimo 

sistema

o Sėkmingai suorganizuoti susitikimai su 1-3 kursų 

34 akademinėmis grupėmis (įvyko 14+5 

susitikimai);



o Inicijuotas EEF auditorijos perorganizavimas

o Suorganizuotas susitikimas su Fizikos katedros 

vedėju ir EEF SPV, išdiskutuotas Fizikos modulio 

organizavimas ateityje







ORGANIZACINIAI REIKALAI
Miglė Janikūnaitė



o Sukurtas atstovybės organizuojamų renginių 

archyvas. Užpildyta dvejų metų renginių informacija

o Pateikti trys projektai į KTU SO fondą. Iš projektų 

gauta 54,7% prašytos sumos

o Užpildyti 2019 metų pavasario ir rudens renginių 

tinkleliai

o Koordinuotas renginys „Mėtiniai LED‘ai“



VERSLO PROJEKTAI
Mantas Mazys/Ignas Kurlinkus



o Sėkmingos rėmėjų paieškos FSA renginiams: 

„Stalo teniso turnyras“, „Išjunk įtampą“, „Without 

Brakes“, „Mėtiniai LED‘ai“ ir pirmakusių stovyklai

o Duomenų/kontaktų bazės plėtimas

o Koordinuota pirmakursių stovyklos finansų dalis

o Pateiktos finansinės ataskaitos rėmėjams



INFORMACIJA 
IR RYŠIAI SU VISUOMENE

Lukas Pipiras



o Nuo balandžio mėn. visi įrašai „Facebook“ 

viešinami lietuvių ir anglų kalbomis

o Į mėnesį ne mažiau kaip 2 kartus dalintasi 

naujienomis iš akademinės/socialinės erdvės

o Iki gegužės mėn. bent po 2 kartus į mėnesį 

„Instagram“ puslapyje dalintasi neformalia 

atstovybės veikla



o Sukurti bendri KTU SA bendradarbiavimo 

pasiūlymai

o Sukurti KMSL vizualai „Instagram“ puslapyje

o Padidintas „Facebook“ puslapio matomumas bei 

pradėti viešinti įrašai pagal nustatytą KTU SA 

komunikacijos planą



ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Algirdas Darasevičius



o Suorganizuoti vidiniai FSA mokymai teambuilding’o 

tema

o Suorganizuoti bendri trijų atstovybių mokymai 

išsikeltoms kompetencijoms kelti

o Suformuota ir koordinuojama nauja integracijos 

sistema pirmakursiams

o Atliktos dvi apklausos dėl atstovybės atmosferos, 

bei dėl narių kompetencijų



o FSA mentorių atranka ir priežiūra

o Pravesti mokymai pirmakursiams SHM Rudens 

Seminare

o Sėkmingai pateiktas trijų FSA mokymų projektas 

KTU SO fondui



ADMINISTRACINIAI REIKALAI
Rokas Barisa



o Mėnesio ataskaitų pildymas ir sąskaitų faktūrų 

nurašinėjimas;

o FSA Kalendoriaus pildymas;

o Lankomumo žymėjimas FSA ESA susirinkimuose



PIRMININKAS
Tomas Bliūdžius



Suorganizuota:

o 31 ESA Susirinkimas (28 iš jų moderuoti);

o 33 ESA Tarybos susirinkimai;

o 4 ESA Tarybos susitikimai su Garbės Taryba ir galutinai 

sukurta bendradarbiavimo sistema

o 2 Tarybos ir 1 bendras ESA susitikimas su EEF 

Administracija



o Suplanuotas ir prižiūrėtas FSA biudžetas

o Reguliariai susitikta su fakulteto Rinkodaros 

koordinatoriumi bendradarbiavimo klausimais;

o Planuota EEF konferencija su Elektros katedros 

vedėju Sauliu Gudžiumi

o Planuota FSA metinė veikla



EEF TARYBA
Karolina Jančiulevičiūtė, Pijus Grigaliūnas, Tomas Bliūdžius



o Aktyviai dalyvauta 11 posėdžių (4 jų elektroniniai)

o Kelti klausimai ir diskutuota šiomis temomis:

• Studijų paketų tvirtinimas

• Diskusija dėl fakulteto prodekano

• Naujų studijų programų komitetų sudėčių ir komitetų

vadovų tvirtinimas

• Studijų programų tinklelių koregavimas bakalauro

programose

• Atviri Dekano pozicijos debatai;




