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Esu Viktorija Kurmanskytė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Bankininkystės profesinio 

bakalauro programos antro kurso studentė. Šiuo pareiškimu išreiškiu norą eiti Vilniaus kolegijos 

Studentų atstovybės prezidentės pareigas.  

Pirmame kurse buvau išrinkta Ekonomikos fakulteto studentų atstovybės socialinių ir 

akademinių reikalų koordinatore, šiose pareigose buvau atsakinga už apklausų analizes, 

bendradarbiavimą su administracija bei dalyvavimą dekanatuose nešant studentų balsą, taip pat 

organizavau susirinkimus su seniūnais, kuriuose aptarėme kylančius klausimus bei problemas, 

nukreipdavau juos kur reikia kreiptis išklus tam tikroms problemoms bei tiesiogiai atsakinėjau į 

studentams iškilusius klausimus.  

Šiuo metu priklausau kolegijos studentų atstovybei, kurioje einu VIKO SA socialinių ir 

akademinių reikalų vadovės pareigas. Į šias pareigas pretendavau pati, tad puikiai suprantu ką reiškia 

prisiimti atsakomybę ir kokia jos svarba. Šiose pareigose kuruoju socialinių ir akademinių reikalų 

komitetą, su kuriuo rengiame apklausas, vykdome VIKO dokumentų analizes bei pataisas. Taip pat 

aktyviai prisidedu LSS (Lietuvos studentų sąjungos) vykdomose iniciatyvose tokiose kaip „Bendrabučių 

kokybės standartas“, „Apšvietimas“.  

Per visas kadencijas esu išklausiusi įvairių mokymų: tiek VIKO SA organizuojamus studentų 

atstovybės kursus, rudeninius ir pavasarinius mokymus. Taip pat nuosekliai stebiu LSS viešinamas 

naujienas. Esu prisidėjusi prie VIKO SA mokymų organizavimo, o tai padėjo pastebėti trūkumus bei 

pasisemti tam tikrų žinių kaip jie turi būti vykdomi. Aktyvus gilinimasis į mokymuose, seminaruose ir 

socialiniuose tinkluose skelbiamą informaciją padėjo geriau pažinti tiek kolegijoje vyraujančias 

aktualijas, tiek pačios VIKO SA organizacijos struktūrą, taip pat būdama VIKO SA dalimi išmokau 

planuoti savo laiką bei pagerinau komandinio darbo ypatumus. Su komandos pagalba išmokau valdyti 

stresines situacijas bei sužinojau nemažai konfliktų valdymo būdų. 

Mano lūkesčiai pasiekus prezidento poziciją yra labiau orientuotis į akademinius reikalus, 

studentams kylančius klausimus bei akademiškai svarbius renginius, tokius kaip akademinio 

sąžiningumo svarba ir panašaus tipo lekcijas. Sieksiu, kad VIKO SA ir toliau būtų visur matoma, girdima 

ir pastebėta kitų aukštųjų mokyklų bei LSS organizacijos. Esu bendraujanti ir lengvai randu bendrą kalbą 

su skirtingais žmonėmis, todėl manau tai padės užmegzti naujus bei išlaikyti senus ryšius su kitomis 

atstovybėmis. Taip pat moku palaikyti diskusiją, pagristai išsakyti savo nuomonę ir stengiuosi išklausyti 

bei priimti kito poziciją.  

Už studentišką judėjimą teisingame kelyje! 
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