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Veiklos gairės  

 

1.Poreikiais grįsta socialinė ir akademinė veikla.   

Vilniaus kolegijos studentai turi būti atstovaujami kokybiškai sprendžiant akademines ar 

socialines problemas. Dėl to viena iš pagrindinių veiklų yra studentų problemų sprendimas 

organizacijoje. Būtų kuriamos pozicijos, idėjos  kartu. Sprendžiant  studentų problemas 

bus galima vykdyti: 

1. Kokybišką atstovavimą administraciniuose bei kituose valdymo lygmenyse; 

2. Socialinės aplinkos gerinimą; 

3. Akademinės srities atstovavimo kokybę; 

4. Tobulinti vykdomas tradicines apklausas; 

5. Kurti tokią mokymosi įstaigą, kuri būtų studentų namai; 

6. Nuolatinis bendravimas su Akademinės bendruomenės nariais. 

 

2. Kompetentingi savivaldos atstovai. 

Didelė organizacijos problema yra greita studentų atstovų kaita "šokinėjimas tarp pareigų". 

Dėl to dažnu atveju nukenčia kokybiškas studentų atstovavimas. Norint užkirsti tam kelią 

ir vystyti  kompetentingus savivaldos atstovus.  

1. Žinių testas nariams prieš FSA rinkimus. Į organizaciją ateinantys studentai nuo 

pat pradžių žinos kas yra atstovavimas; 

2. Komandinės aplinkos kūrimas; 

3. Rudeninius ir Pavasarinius mokymai;. 

4. Visuotinius koordinatorių susirinkimai, vedamos diskusijos; 

5. Nuolatinis akademinio žemėlapio prižiūrėjimas ir atnaujinimas. 

 



 

3. Įvaizdžio kūrimas ir viešinimo planas. 

Studentų organizacija nuolatos turi išlaikyti tam tikrą įvaizdį. Tai svarbu pritraukiant 

verslo sektorių, rėmėjus, pačius studentus. Viešinimo reikšmė organizacijoje yra labai 

didelė, dėl to šiai sričiai bus skiriama daug dėmesio. 

1. Atsinaujinantis organizacijos įvaizdžio kūrimas; 

2. Metinis viešinimo planas; 

3. Šiuolaikiškų ir gražių renginių plakatų kūrimas; 

4. www.vikosa.lt puslapio dizaino perkūrimas. 

 

4.Alumni narių įtraukimas į bendruomenę. 

   Alumni nariai ypatingai naudingi organizacijos stiprinimui, atstovų kompetencijų 

kėlimui, bei tradicijų puoselėjimui. Dėl to glaudus ryšio palaikymas su buvusiais 

organizacijos nariais yra būtinas judėjimas pirmyn:  

1. Nuolatinis konsultavimasis su Alumni atstovavimo ar organizacijos klausimais; 

2. Aiškus planas, ko mes norime iš Alumni narių; 

3. Išsigryninimas, kas yra Alumni ir kaip juo tampame; 

4. Tęsiama sąskrydžio idėja. 

 

5.Lietuvos Studento pažymėjimas (LSP). 

1. LSP nuolaidų nuolatinis viešinimas; 

2. LSP paskaitos; 

3. LSP projektas; 

4. Nuolatinis LSP klausimų konsultavimas. 

 

6.Savivaldų tarpusavio ryšių gerinimas. 

Kuriant gerą ryšį tarp savivaldų atsiveria daugiau galimybių pasiekti geresnių rezultatų. 

Kiekvienos aukštosios mokyklos atstovybė turi žmogiškų  išteklių. Tais ištekliais turėtų 

nuolatos dalintis savivaldos tarpusavyje, kuriant produktą (renginį ar socialinę akciją).   Tai 

yra viena iš prioritetinių veiklų skatinti narių bendradarbiavimą su savivaldos atstovais.  

 

 

http://www.vikosa.lt/


 

7.Tarptautiniai ryšiai. 

Siekiant tobulinti organizaciją tarptautiškumas yra viena iš svarbiausių veiklų. Todėl 

mentorių komanda sieks gerinti jų integraciją aukštojoje mokykloje, parodyti Lietuvos ir 

Vilniaus kolegijos kultūrą. Iškilus akademinėms problemoms tarptautinius studentus 

puikiai atstovaus. 

 

8. Renginiai 

Siekiant užtikrinti gerą studento aplinką ir kokybišką laisvalaikio kūrimą bus 

organizuojami renginiai. 

1. Fux'ų stovyklos; 

2. Krikštynos; 

3. Dažnesnės žinomų žmonių paskaitos; 

4. Labdaringas kalėdinis renginys; 

5. VIKO dienos; 

6. Ir kiti renginiai.  

 

UŽ STUDENTIŠKĄ JUDĖJIMĄ TEISINGAME KELYJE! 
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