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KTU Studentai, KTU SA nariai ir kandidatai į narius, alumni,
Kaip ir dauguma mūsų KTU SA narių, veikiu nuo pirmojo kurso. Veiklą pradėjęs socialinių reikalų ir
akademinių procesų srityse, per pirmuosius metus įgijau pagrindus siekdamas suprasti mūsų pagrindines
funkcijas ir pasiryžti sekančiam žingsniui – kandidatuoti į fakultetinės studentų atstovybės pirmininkus.
Prabėgusios dvi kadencijos esant pirmininku, suteikė galimybę klysti ir gauti nesuskaičiuojamą kiekį
pamokų, už kurias dėkoju su manimi tuo metu kartu dirbusiais žmonėms.
Pirmosios kadencijos metu prisidėjau prie KTU
Senatorių veiklos, o antrosios kadencijos metu dirbau ir universiteto studijų informacijos skyriuje, kur turėjau
galimybę bendrauti su būsimais studentais ir pristatyti jiems visas universitete esančias galimybes, o pats
suprasti, kokių žmonių galime tikėtis universitete bei organizacijoje. Vienas iš paskutiniosios kadencijos
siekių – teikti grįžtamąjį ryšį studentams apie universitete bei fakultete vykdomus pokyčius davė pradžią
ir organizacijoje teikiant visą reikalingiausią informaciją studentams.
Džiugu, jog tai pradėjome, tačiau siekiant, kad visi studentai būtų supažindinti su vykdomais pokyčiais ir
atliktais darbais, tai išlieka vienu iš mano veiklos prioritetų. Viena priežasčių, kodėl nusprendžiau kandidatuoti
į KTU SA prezidentus, tai mintys iš jauniausių organizacijos narių, jog vienerius ar dvejus metus prabuvę
organizacijoje, šie žmonės jaučiasi, tarsi padarė viską ką galėjo ir nebelieka iššūkio, todėl gan dažnai atsiriboja
nuo organizacijos veiklos. Nenoriu galvoti, jog tai yra tik „naujosios“ kartos žmonių požiūris ir manau, jog mes,
kaip organizacijos nariai, galime įdėti ir savų pastangų parodydami, jog, labai norint, čia visada galima atrasti
tą naują sritį, tą naują veiklą, kuri mus „veža“.
Būnant ketvirtakursiu, viena mintis, kas man leidžia ir toliau noriai veikti – tai, jog pirmuosius du metus šioje
organizacijoje aš mokiausi, likę du – tai laikas, kai galiu ne tik mokytis, bet tuo pačiu ir dalintis jau sukauptomis
mintimis, idėjomis ir patirtimi. Tik jausdami atsakomybę pasidalinti įgyta patirtimi su jaunesniaisiais, galime
tikėtis, jog organizacija ir toliau augs – tai gali būtų didžiausio kiekvieno nario dovana KTU SA.
Galime džiaugtis, jog vis dažniau kalbame apie tai, kaip kokybiškai atstovaujame universitete besimokančius
studentus. Puikiai pamenu, jog tai buvo mano prioritetas kandidatuojant dar į fakultetinės studentų
atstovybės pirmininko poziciją. Drąsiai galiu pasakyti, jog tai nepakito. Svarbu apie tai diskutuoti, priimti
sprendimus, tenkinančius universiteto studentus, o svarbiausia – kuo dažniau stengtis pažiūrėti į save iš
šono, paklausti savęs: ar kokybiškai atliekame savo pagrindinę funkciją kaip studentų atstovybė? To linkiu
ir sau, savo komandai ir visai organizacijai tolimesniame etape.
Pabaigsiu su noru, jog įvykdžius veiklos gairėse minimus uždavinius, kalbėtume ne tik apie tai, jog
tarpusavyje reikėtų bendradarbiauti, bet kad tai darytume su konkrečiu tikslu.
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