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Eidama Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės (toliau VIKO SA) Prezidentės 

pareigas kartu su savo komanda planuoju tobulinti ir/ar keisti dabartinę padėtį ties šias aspektais: 

 

1. Atstovavimo kokybės gerinimas 

 

 Delegatų į Vilniaus kolegijos (toliau VK) valdymo organus ugdymas. 

Tikslas – kompetentingi studentų atstovai deleguoti į Kolegijos/Fakulteto 

Komitetus/Tarybas.  

Priemonės: 

 Atmintinės kūrimas; 

 Mokymų organizavimas; 

 Pastovus veiklos stebėjimas, konsultavimas; 

 Atstovavimo žemėlapio struktūros atnaujinimas. 

 

 Tarptautinių studentų atstovavimas. 

Tikslas – kokybiškai atstovauti tarptautinius studentus VK. 

Priemonės: 

 Išsiaiškinti kiek tokių studentų mokosi VK (ne pagal ERASMUS+ programą); 

 Kurti ir atlikti apklausas išsiaiškinant šių studentų poreikius, problemas bei jas 

pradėti spręsti. 

 

 Seniūnų stiprinimas ir įtraukimas į VIKO SA vykstančius procesus. 

Tikslas – seniūnai, gebantys atstovauti savo akademines grupes, bet kokiu su studijų 

procesu susijusiu klausimu. 
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Priemonės: 

 Atmintinės kūrimas; 

 Mokymų organizavimas; 

 Reguliarūs susirinkimai, kuriuose aptariami ne tik einamieji klausimai, bet ir 

analizuojami dokumentai; 

 Reguliarus žinių tikrinimas; 

 Atskaitomybės sistemos sukūrimas, atsižvelgiant į kiekvieno Fakulteto 

individualumą; 

 Įtraukimas į darbo grupes, ruošiant ir/ar analizuojant dokumentus bei aptariant 

kitus studentams ir/ar VIKO SA aktualius klausimus. 

 

 Įsitraukimas į LSS veiklą.  

Tikslas – įtraukti į LSS veiklą, kuo daugiau organizacijos narių. 

Priemonės: 

 LSS veiklos viešinimas ir skatinimas joje dalyvauti; 

 LSS dokumentų, pozicijų nagrinėjimas Tarybos posėdžiuose; 

 Vilniaus kolegijos problemų iškėlimas LSS posėdžiuose. 

 

2. Organizacijos stiprinimas 

 

 Bendradarbiavimas su buvusiais VIKO SA nariais (toliau Alumni). 

Tikslas – tūrėti gerus santykius su Alumni ir tobulėti Jų pagalba. 

Priemonės: 

 Sąvokos „VIKO SA Alumni“ išsigryninimas; 

 Alumni projekto palaikymas; 

 Duomenų bazės kūrimas; 

 Neformalus bendravimas tarp VIKO SA narių ir Alumni; 

 Kvietimas dalyvauti bei savo patirtimi ir žiniomis dalintis VIKO SA mokymuose 

ir/ar net juos organizuoti; 

 Kvietimas dalyvauti VIKO SA renginiuose ir kitose veiklose. 

 

 Fakultetinių studentų atstovybių (toliau FSA) stiprinimas. 

Tikslas – sukurti sistemą, kuri užtikrintų kompetentingą narių darbą FSA. 

Priemonės: 

 FSA stiprinimo plano kūrimas; 

 Mokymų organizavimas; 

 Atmintinės kūrimas. 
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 Priežiūros komiteto stiprinimas. 

Tikslas – kokybiškai ir organizuotai veikiantis komitetas. 

Priemonės: 

 Aiškus darbo specifikos formavimas. 

 

 VIKO SA tradicijų puoselėjimas. 

Tikslas – bendruomeniškas VK kolektyvas. 

Priemonės: 

 Tradicinių renginių organizavimas; 

 VIKO SA himno kūrimas; 

 Organizacijos istorijos užrašymas ir apipavidalinimas. 

 

 Dokumentų tobulinimas. 

Tikslas – tvarkingų dokumentų užtikrinimas. 

Priemonės: 

 Strategijos kūrimas; 

 Esamų dokumentų peržiūrėjimas ir tobulinimas; 

 Šablonų kūrimas. 

 

3. Komunikacijos gerinimas 

 

 Tinkamas informacijos viešinimas. 

Tikslas – patraukliai pateikti bei nuolat dalintis akademine ir kita, VK studentams 

aktualia, informacija. 

Priemonės: 

 Viešinti informaciją apie VK valdymo organų ir Lietuvos studentų sąjungos 

(toliau LSS) posėdžius, konferencijas, kuriuose buvo atstovaujami studentai, 

aiškiai nurodant, kas buvo aptarta ir nuspręsta, ypač akcentuojant vykstančius, ar 

įvyksiančius pokyčius; 

 Viešinti akademinę ir kitą, VK studentams aktualią, informaciją, ypač 

akcentuojant vykstančius, ar įvyksiančius pokyčius; 

 Viešinti VIKO SA veiklą ir informuoti apie pokyčius pačioje organizacijoje. 

 

 Svetainės www.vikosa.lt atnaujinimas. 

Tikslas – patraukli ir aktyviai naudojama organizacijos svetainė. 

Priemonės: 

 Naujos, patrauklios svetainės struktūros ir dizaino kūrimas; 

 Reguliarus informacijos atnaujinimas; 
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 Svetainės populiarumo didinimas; 

 Svarbios informacijos viešinimas. 

 

 VIKO SA reprezentavimas. 

Tikslas – įtraukti kuo daugiau studentų į VIKO SA veiklą. 

Priemonės: 

 VIKO SA pristatymas pirmakursių stovyklose; 

 Dalyvavimas parodose, renginiuose, konferencijose. 

 

4. Aplinkos gerinimas 

 

 Apklausų atnaujinimas. 

Tikslas – atnaujinti apklausų modelį, struktūrą, klausimus, kad duomenys nebūtų 

dviprasmiški, studentui būtų suteikta daugiau laisvės reikšti savo nuomonę, o apklausos 

suteiktų realią naudą. 

Priemonės: 

 Buvusių formų analizė; 

 Bendradarbiavimas su šios srities specialistais; 

 Modelio, struktūros, klausimų atnaujinimas; 

 Perėjimas prie internetinių apklausų variantų; 

 Rezultatų viešinimas. 

 

 Kuratorių stiprinimas. 

Tikslas – kokybiška ir lengva pirmakursių integracija. 

Priemonės: 

 Atmintinės kūrimas; 

 Mokymų organizavimas; 

 Reguliari veiklos priežiūra; 

 Atskaitomybės sistemos sukūrimas. 

 

 

 

 

Kandidatė į Vilniaus kolegijos 

Studentų atstovybės Prezidentus   Kotryna Naglinskaitė 

 


