KANDIDATĖS Į KTU STUDENTŲ
ATSTOVYBĖS PREZIDENTO POZICIJĄ

KRISTĖS SKAUDAITĖS
VEIKLOS PROGRAMA

Ateikite kurti, o ne griauti.
Ateikite tarnauti, o ne valdyti.
Ateikite gauti, bet mokykitės duoti.
- Arvydas Žygas
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Studentai įtraukiami į Universitete vykstančius pokyčius, yra supažindinti
su sprendimais ir akademinės bendruomenės aktualijomis. Studentų
atstovybė pažįsta savo studentus ir kryptingai veikia juos atstovaujant.

- stiprinama socialinė studentų gerovė
Studentų atstovybė puoselėja socialinę studentų gerovę akademinėje
aplinkoje, įtraukia studentus į įvairias asmeninių įgūdžių gilinimo ir
psichologinės sveikatos stiprinimo veiklas, rūpinasi gyvenimišku švietimu
studentams aktualiomis temomis.

- atvira komunikacija studentui bei organizacijai
Studentų atstovybės išorinės komunikacijos turinys yra pasiekiamas ir
aktualus studentui – aktyviam akademinės bendruomenės nariui.
Komunikacija – vienas iš pagrindinių būdų studentui sužinoti akademinę
informaciją ir įvykusius pokyčius. Informuojama apie Universiteto
naujienas, papildomas studijų galimybes studentams, studentų atstovų
veiklą Universiteto valdymo organuose.
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Organizuojamų mokymų turinys orientuotas į studentų bei studentų
atstovybės narių poreikius bei norimas įgyti ir turimas kompetencijas.
Remiantis praėjusių metų patirtimis, stengiamasi išgryninti tikslingiausią
mokymų koncepciją. Studentų atstovybės organizuojami skirtingų sričių
mokymai bus atviri Universiteto studentams. Ypatingas dėmesys
skiriamas gilinti studentų atstovų, esančių tiek fakultetų, tiek viso
Universiteto valdymo organuose, kompetencijas.

- studentų pasitikėjimu grįsta studentų atstovybės
veikla
Siekiant kuo tikslingiau išpildyti studentų atstovybės funkciją, svarbu
pažinti, aktyviai bendrauti ir sukurti ryšį su Universiteto studentais,
akademinėje bendruomenėje grįsti veiklą tarpusavio pasitikėjimu ir
atvirumu.

- bendrumo siekianti studentų atstovybės veikla
Studentų atstovybė kartu kuria atstovavimo strategiją bei keliasi tikslus
jai įgyvendinti. Kuriama tarpusavio pasidalinimo platforma, kuri padėtų
mokytis vieniems iš kitų, sustiprintų organizacijos narių tarpusavio ryšį
bei padėtų atpažinti sritis, kuriose galime dirbti kartu. Atvirumu
grindžiamas santykis tarp KTU SA padalinių, kad gebėtume mokytis vieni
iš kitų klaidų.

- studentiškų organizacijų ir studentų atstovybės
bendradarbiavimas, siekiant bendrų tikslų
Studentiškos organizacijos vienija savo veiklą su studentų atstovybe.
Keliami SO ir SA bendri tikslai, padedantys užtikrinti kiekvienos
organizacijos vaidmenį bendroje veikloje.

