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Šiuo laišku aš, Justas Paulikas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukologijos
magistrantūros studijų programos studentas, išreiškiu norą tapti KTU Studentų atstovu
KTU Senate.
Visuomeninėje veikloje dalyvauju nuo 2014 metų. Nuo 2015 metų tapau Vilniaus
universiteto Studentų Atstovybės Kauno fakultete (VU SA KnF) pirmininku, taip
įsitraukdamas į aktyvų atstovavimą studentams. Esu pravedęs daugiau nei 50 mokymų
įvairioms nacionalinėms, regioninėms organizacijoms aukštojo mokslo, bendrojo ugdymo,
atstovavimo, strategijos kūrimo, marketingo ir kitomis. temomis. Šiuo metu ir toliau
sėkmingai vedu mokymus ir (ar) užsiimu konsultavimu, dirbu mokytoju.
Tikiu, kad studentų įsitraukimas į aukštojo mokslo procesus ir jo valdymą yra vienas iš
fundamentalių procesų užtikrinti aukštojo mokslo kokybę – ši mintis buvo išsakyta ir
Paryžiaus komunikate 2018 metais. Norint tai įprasminti, išsikėliau šiuos tikslus, kuriuos
tikiuosi atlikti KTU Senate:
1. Įsisavinant gerąją patirtį iš Lietuvos ir Užsienio Universitetų bei siekiant užtikrinti
lygiavertį atstovavimą Universiteto bendruomenei, turime keisti KTU Statutą ir Akademinį
reguliaminą, įtvirtinant 50/50 sudėties principą akademinės etikos kolegijoje.
2. Pradėti ir (ar) atgaivinti diskusiją dėl laikinojo akademinio reguliamino įtvirtinimo.
3. Viena iš KTU vertybių yra veiklos skaidrumas ir atsakingumas visuomenei. Viešai (arba
VISAI akademinei bendruomenei) turi būti prieinami esminiai dokumentai, kurių
viešinimas jau yra įtvirtintas KTU Statute ir (ar) Senato darbo reglamente: protokolai
(esminiai sprendimai), ataskaitos. Šių dokumentų talpinimas tik DVS sistemoje nėra
pakankamas, nes dalis akademinės bendruomenės šių dokumentų pasiekti negali.
4. Esant Strateginės plėtros ir finansų komitete ir siekiant įgyvendinti KTU Strategiją
2021–2025 m., dalyvauti pritaikant esamą infrastruktūrą geriausiam mokslo ir studijų
procesui. Įsitraukimas į šias diskusijas gali daryti poveikį ilgalaikėje perspektyvoje visai
Universiteto bendruomenei. Esant galimybei (ir susitarimui) svarstyti siūlyti apie dalies
turto perdavimą panaudos pagrindais valdyti KTU SA, siekiant Universiteto turtą naudoti
efektyviau – galėtų būti naudojamas pirmakursių stovykloms, bei yra mokymo bazė KTU
organizacijoms, tuo pačiu mažinant KTU ir KTU SA išlaidas.

5. KTU būnant EUA, CESAER, ECIU nariais reikia siekti, kad gerosios patirtys iš
užsienio būtų kiek įmanoma labiau pritaikomos KTU. Manyčiau, vieni iš svarbiausių
tikslų yra gerųjų patirčių studijų valdymo procese, bei aukštojo mokslo politikos
formavimo klausimais. Tą galime pasiekti įsitraukiant į procesus ir aktyviai
bendradarbiaujant su kolegomis iš užsienio.
6. Didesnė KTU Studentų atstovų atskaitomybė KTU Studentams ir KTU SA, siekiant
supažindinti su esamais, einamasiais procesais, KTU SA ir (ar) KTU pozicijomis,
aktyviau viešinant Senato veiklą bei studentų atstovų indėlį į Senato darbus.
7. Suprantant, kad Senatas yra viena svarbiausių institucijų Universitete ir atliekanti
ilgalaikius tęstinius darbus, labai svarbu užtikrinti buvusių studentų atstovų darbų
testinumą, kad studentų mintys kurios kartojasi metai iš metų būtų vykdomos.

Suprantu, kad tam tikri procesai yra neįmanomi pasiekti per vienerius metus, tačiau tikiuosi, kad
bent kelis pavyks pasiekti. Tikiu, kad mano ilgametė atstovavimo patirtis, nuolatinis
domėjimasis įvairių švietimo sistemos lygmenų inovacijomis ir jaunatviškas ryžtas gerinti
studijų kokybę KTU, taip rodant pavyzdį visam Lietuvos aukštojo mokslo branduoliui,
padės tvirtą pagrindą jei ne pasiekti šių užsibrėžtų tikslų, tai bent jau pagerinti studijų ir
mokslo kasdienybę akademinei bendruomenei.
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