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Aš, Kotryna Naglinskaitė, esu Vilniaus kolegijos, Menų ir kūrybinių technologijų 

fakulteto, Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos antro kurso studentė. Kreipiuosi į Jus, nes 

noriu kandidatuoti į Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės (toliau VIKO SA) Prezidento pareigas. 

Prie VIKO SA veiklos prisidedu jau nuo pat pirmo kurso. Darbą organizacijoje 

pradėjusi kaip laisvoji narė, po trijų mėnesių tapau Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto 

Studentų atstovybės (toliau MTF SA) socialinių ir akademinių reikalų koordinatore. Eidama šias 

pareigas stengiausi nuolatos bendrauti su seniūnais, kitais fakulteto studentais, reaguoti į iškilusius 

klausimus ir spręsti esamas problemas. Sukaupusi nemažą žinių bagažą akademinėje srityje, 

antrame kurse atėjus rinkimams iškėliau savo kandidatūrą ir tapau MTF SA Pirmininke. Išmokau 

valdyti komandą, tinkamai atstovauti studentų balsą, esant reikalui jį ginti neatsižvelgdama į 

asmeninę nuomonę, ar problemos globalumą ir užmezgiau gerus santykius su administracija. Per 

šį laikotarpį buvo visko: nuopuolių ir pakilimų, ašarų ir džiaugsmo šūksnių, bet niekada nenustojau 

veikti, nes visada žinojau, kodėl čia esu. Man buvo, yra ir bus svarbi ne asmeninė, o kitų žmonių 

gerovė. Būtent tas neišsenkantis noras daryti pasaulį aplink save geresnį niekada ir neleido man 

palūžti, o tik skatino judėti pirmyn.  

Būnant Vilniaus kolegijos studente ir VIKO SA dalimi, iš studentiško judėjimo 

stengiausi pasiimti viską: dalyvavau įvairiuose mokymuose, diskusijose, susirinkimuose, visada 

tikėjau studentais, jų galia, studentų atstovybe ir pačia Vilniaus kolegija. Tikėjimas neišblėso, todėl 

manau, kad esu pasiruošusi atstovauti studentus ne tik vietiniu, bet ir nacionaliniu lygmenimis. 
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 Tikiu, kad Vilniaus kolegijos bendruomenė gali būti vieninga, veikli ir žingeidi, todėl 

sukaupsi nemažą žinių ir patirties bagažą šioje organizacijoje bei matydama aiškią organizacijos 

ateities viziją, su dideliu užsispyrimu, noru ir džiaugsmu kandidatuoju į Vilniaus kolegijos 

Studentų atstovybės Prezidento pareigas. 
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