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Vilniaus kolegijos Elektronikos ir Informatikos fakulteto studentų atstovybė (EIF S A) 

reiškia pasitikėjimą ir rekomenduoja Justą Sinkų į Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės 

prezidento postą. 

Per puse savo kadencijos, eidamas Ryšių su visuomene koordinatorius pareigas, 

parodė savo stipriąsias puses ir reikalingas savybes atliekant atsakingus darbus, bei pelnė didelį 

pasitikėjimą, netik VIKO SA bendruomenėje, bet ir užjos ribų. Kaip EIF SA kuruojantis asmuo, 

Justas parodė savo rūpestį ir neabejingumą, formuojant produktyvią komandą ir sprendžiant 

įvairiausias problemas. Justas sugeba išdėstyti savo mintis ne tik oficialia, formalia bet ir 

suprantama bei prieinama studentui kalba. Ruošdamasis kandidatuoti pareigoms, iš anksto pradėjo 

kontaktuoti ir megzti ryšius su kitomis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybėmis, o ypač su 

jų atstovais. 

Atsižvelgdamas į asmenines savybes, žinias, FSA kuravimą bei ambicijas visu EIF S A 

vardu rekomenduoju Justo Sinkaus kandidatūrą į VIKO SA prezidento postą. 
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Aš, Regina Ivaško, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studentė, einanti 

Cheminės analizės, CH15 grupės, seniūnės pareigas, rekomenduoju Justą Sinku VIKO S A 

prezidento pareigoms užimti. 

Justas Sinkus savo gebėjimus atstovauti studentus parodė eidamas 2015 m. VIKO 

ATF SA pirmininko pareigas. Justas padarė daug ko gero fakulteto studentams. Fakultetas dalyvavo 

daugumoje projektų, glaudžiai bendradarbiavo su kolegijos fakultetais bei kitomis mokymosi 

įstaigomis. Labai žavu, jog Justui baigus savo kaip pirmininko kadenciją, jis tapo VIKO SA ryšių 

su visuomene koordinatoriumi. Eidamas šias pareigas aktyviai dalyvavo mokymuose, renginiuose, 

mielai dalinosi savo patirtimi su kitais studentais, palaiko tvirtą ryšį su kitomis įstaigomis. Jo 

kūrybiškumas, draugiškumas ir atvirumas labai pakeitė esama VIKO SA komandą į gerąją pusę. 

Kaip studentas, Justas yra labai kruopštus, draugiškas, komunikabilus studentas. Visus 

darbus stengiasi atlikti maksimaliai greitai ir tiksliai. Būdamas paskaitose geba užvesti diskusiją, 

prie kurios aktyviai prijungia kitus grupės studentus. Yra geras pagalbininkas ir patarėjas. Nors 

trumpai, bet būdamas grupės seniūnų, Justo dėka grupė greit adaptavosi į fakulteto aplinką, 

studentai tarpusavyje lengvai susidraugavo. Justui sukūrus toki tvirtą ir patikimą pamatą, dabar visa 

grupė yra lyg viena, didelė, draugiška šeima. 
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