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KRISTĖS SKAUDAITĖS
VEIKLOS PROGRAMA

Mes – Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė.
Organizacija, kuri jau ilgus metus puoselėja idėją gyvuoti studentui,
veiklą grindžiant šešiais pamatiniais principais – atsakingumu,
lyderyste, bendrumu, iniciatyvumu, sąžiningumu bei atvirumu. Esame
bendruomenės dalis, kuri aukščiau asmeninių ambicijų pabrėžia žodį
KarTU. Tie, kurie padėkos, jog atėjai ir visuomet primins, jog tikros
stiprybės paslaptis yra vienybė. Esame tam, kad kiekvienas studentas
žinotų, jog yra svarbus mūsų Universiteto bendruomenės narys.
Kviečiu susipažinti su
atstovybės kryptimis.
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KTU SA STRATEGIJA 2021–2023
KTU Studentų atstovybė siekia kurti ilgalaikius veiklos rezultatus, kurie
puoselėtų ir augintų mūsų akademinę bendruomenę. Strategija leidžia
užtikrinti veiklos tęstinumą ir kryptingumą, veiklą orientuojant į strateginius
prioritetus. Esame organizacija, kurioje narių kaita yra gana greitas procesas,
dažnai tai 3–4 studijų metai. Efektyviems rezultatams pasiekti yra būtinas
atstovavimo veiklos nuoseklumas, todėl įgyvendinus buvusią organizacijos
strategiją, intensyviai dirbsime kurdami naująją strategiją, kuri apims studentų
atstovavimo ir organizacijos stiprinimo aspektus.

STUDENTŲ ATSTOVAVIMAS
– GRĮŽTAMOJO RYŠIO KULTŪRA
– RYŠIO KŪRIMAS SU MA IR PhD STUDENTAIS
– SOCIALINĖS STUDENTŲ GEROVĖS PUOSELĖJIMAS
– TARPTAUTINIŲ STUDENTŲ INTEGRACIJA
– TIESIOGINĖ KOMUNIKACIJA SU STUDENTAIS
Grįžtamojo ryšio kultūra – vienas iš studentų atstovavimo krypties prioritetų.
Norime užtikrinti, jog grįžtamasis ryšys studijų procese būtų teikiamas
tikslingai ir efektyviai. Atliksime tyrimą, norėdami įvertinti, koks grįžtamasis
ryšys yra teikiamas ir gaunamas studijų procese. Sukursime gaires, kuriose
pateiksime rekomendacijas, kaip teikti ir priimti grįžtamąjį ryšį.
Kursime ryšį su MA ir PhD studentais, siekdami įtraukti šias studijų pakopas į
atstovavimo sistemą. Norime aktyviai įtraukti Panevėžio technologijų ir verslo
fakulteto studentus, inicijuodami tiesioginę tarpusavio komunikaciją.
Supažindinsime studentus apie socialines galimybes – finansinę studijų
paramą, emocinės sveikatos stiprinimą. Bendrausime su specialiųjų poreikių
turinčiais studentais, užtikrinant lygiateisiškas galimybes įsitraukti į studijų
procesą. Bendradarbiausime su Universiteto administracija dėl atliekamos
studentų nubyrėjimo stebėsenos sistemos efektyvumo.

ORGANIZACIJOS STIPRINIMAS
– TIKSLINGAS KOMPETENCIJŲ KĖLIMO MODELIS
– STUDENTŲ ORGANIZACIJŲ INTEGRACIJA
– KTU SA MOKYMŲ OPTIMIZAVIMAS
– VIDINĖS KOMUNIKACIJOS STIPRINIMAS
Skirsime prioritetą studentų atstovų kompetencijų ugdymui, sukuriant
nuoseklią ir efektyvią ugdymosi sistemą. Stiprinsime Studentų organizacijų
integraciją, skatindami tarpusavio patirčių pasidalinimą ir bendradarbiavimą.
Sukursime efektyvią vidinės komunikacijos sistemą, norėdami užtikrinti greitą
ir tikslingą informacijos sklaidą visoje KTU SA struktūroje.

