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2020-10-07 – DABARTINIS – Vilnius, Lietuva 

Fakultetinės studentų atstovybės pirmininko pareigose:
1.    Aktyviai dalyvavau Tarybos susirinkimuose;
2.    Koordinavau fakultetinės studentų atstovybės komandos darbą;
3.    Rengiau fakultetinės studentų atstovybės susirinkimus;
4.    Kartu su komanda rengėme veiklos planą, kurį patvirtinome seniūnų
balsų dauguma;
5.    Aktyviai dalyvavau dekanatų posėdžiuose;
6.    Dekanato metu kartu su fakultetinės studentų atsovybės socialinių ir
akademinių reikalų koordinatore pristatėme „Nuotolinio mokymo
apklausos“ rezultatus;
7.    Komunikavau su kitų VIKO studentų atstovybių pirmininkais ir jų
komandomis;
8.    Organizavau fakultetinės studentų atstovybes socialinių ir
akademinių reikalų bei rinkodaros koordinatorių rinkimus;
9.    Dalyvavau seniūnų susirinkimuose;
10. Pirmininkavau per VIKO fakultetinį seniūnų susirinkimą, kurio metu
seniūnai tvirtino delegatus, kurie atstovaus fakultetą „VIKO SA Neeilinėje
ataskaitinėje konferencijoje";
11. Prisidėjau prie renginių organizavimo;

2019-10-07 – 2020-10-07 – Vilnius, Lietuva 

Fakultetinės studentų atstovybės vicepirmininko pareigose:
1.    Prižiūrėjau fakultetinės studentų atstovybės veiklą bei skatinau ir
užtikrinau vieningą jos funkcionavimą;
2.    Koordinavau fakulteto laisvuosius narius;
3.    Kartu su komanda rengėme veiklos planą;
4.    Sprendžiau vidines komandoje kilusias problemas;
5.    Dalyvavau komiteto susirinkimuose;
6.    Dalyvavau „Lietuvos studentų sąjungos“ mokymuose „Startuok“
7.    Prisidėjau prie renginių organizavimo; 
8.    Kartu su komanda dalyvavau dekanato posėdžiuose;

Ekonomikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkas 
VIKO SA 

Ekonomikos fakulteto studentų atstovybės vicepirmininkas 
VIKO SA 

2015-09-01 – 2019-08-31 – Vaižganto g. 48, Utena, Lietuva 

https://www.dauniskis.utena.lm.lt/ 

2019-09-01 – DABARTINIS – Studentų gatvė 39a, Vilnius, Lietuva 

https://ekf.viko.lt/ 

Vidurinis išsilavinimas 
Utenos Dauniškio gimnazija 

Aukštasis išsilavinimas 
Vilniaus kolegija 

mailto:faustas553@gmail.com
https://www.dauniskis.utena.lm.lt/
https://ekf.viko.lt/


KALBŲ ŽINIOS 
GIMTOJI KALBA (-OS):  lietuvių kalba 

KITA (-OS) KALBA (-OS):  

anglų kalba 

Klausymas
B2

Skaitymas
B2

Informacijos
pateikimas

žodžiu
B2

Bendravimas
žodžiu

B2

Rašymas
B2

rusų kalba 

Klausymas
A1

Skaitymas
A1

Informacijos
pateikimas

žodžiu
A1

Bendravimas
žodžiu

A1

Rašymas
A1

SKAITMENINIAI ĮGŪDŽIAI 

Skaitmeninės žinios
MS Office user (Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint) /  So
cialiniai tinklai /  Google Docs 

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS 
Vairuotojo pažymėjimas: AM

Vairuotojo pažymėjimas: B1

Vairuotojo pažymėjimas: B
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