Kandidato į KTU Studentų Atstovybės
prezidentus Dano Černecko veiklos
gairės 2022-2023 m.
Iš patirties, kaip FSA pirmininkas pastebėjau, jog metus be strategijos organizacija veikė
spontaniškai. Tikrai negaliu teigti, kad ji susilpnėjo, įvyko gerų kokybinių pokyčių su įvaizdžiu prieš
KTU administraciją bei buvo didelis kiekis studentiškų renginių. Tačiau, kad organizacija galėtų
daryti stiprius pokyčius universitete, jai reikia ilgalaikių rezultatų, kurių pasiekimas reikalauja
bendruomenės įtraukimo į tikslų formavimą. Džiugu matyti, kad organizacija yra užsidegusi ir
pasirengus žengti žingsnį vieningos veiklos link. Aišku, KTU SA veiklos etika yra apibrėžta 3
faktoriais: organizacijos vertybėmis, organizacijos nariais ir svarbiausia – universiteto studentais.
Žinoma, studento nuomonė yra vienas iš svarbiausių kokybinių rodiklių aukštajame moksle. Todėl
žengdami toliau į ateitį, pastebime, kad galimybė mums kaip studentams įsitraukti į švietimo
procesus nuolat auga, būtent dėl šios priežasties studentų balsas visados bus organizacijos
prioritetas.
Kaip šiemet sieksime iškelti studentų autoritetą? Ateinantiems metams KTU Studentų Atstovybė
telksis į keturias sferas: studijų kokybę, socialinę aplinką, komunikaciją ir organizacijos stiprinimą:

STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS
KTU “Moodle” ir akademinės sistemos “higiena”. Bendradarbiaujant su KTU EDU_Lab turėtume
galimybę siūlyti ir koreguoti KTU “Moodle” ir akademinės sistemos aplinkas, taip siekiant
pritaikyti šias platformas patogesniam naudojimui bei informacijos pateikimui.
Studijų tarptautiškumas. Šiuometiniai įvykiai skatina dar daugiau dėmesio skirti užsienio
studentų poreikiams bei anglų kalbos studijų kokybės užtikrinimui universitete.
Studentų motyvacija savarankiškam mokymuisi bei įsitraukimui į mokslines veiklas. Europos
švietimas ir aukštasis mokslas sparčiai progresuoja savarankiško mokymosi link. Svarbu, kad
studentų atstovybė nagrinėtų, ar esamos studijos tikrai suteikia studentui motyvacijos dirbti
savarankiškai. Taip pat, kadangi universitetinės studijos yra grindžiamos teoriniu ir akademiniu
parengimu bei taikomaisiais moksliniais tyrimais, egzistuoja poreikis informuoti ir skatinti
studentus įsitraukti į mokslinius projektus, kadangi tai padeda vystyti profesines bei papildomas
kompetencijas.
Plačios studijų įgyvendinimo formos Universitete. Studijų organizavimas pandemijos metu
parodė, jog galima sukurti studentams palankesnes sąlygas, studijose pritaikyti naujasias
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technologijas. Reikėtų plėtoti dalį studijų organizavimo nuotoliniu/mišriu/hibridiniu būdu.
Skaitmenizuoti universiteto dokumentų pasirašymą.
Studijų planų alternatyvų kokybė. Studentai turi platų pasirinkimą, kaip išnaudoti savo studijų
kreditus. Svarbus yra įsitraukimas į šių galimybių kokybės užtikrinimą, kad kiekvienam studentui
būtų suteikiamos lygiavertės kokybės kompetencijos.
Modulių vertinimo anketų grįžtamojo ryšio efektyvumas. Tai pamatas, kuriant studentų
atstovavimo kryptį. Norint plėtoti kokybę studijų programoje, labai svarbus yra konkretumas.
Norint gerinti studijų programos kokybę, labai svarbu yra grįžtamojo ryšio analizė bei abipusė
komunikacija.

STUDENTŲ SOCIALINĖS APLINKOS STIPRINIMAS
Psichologinė pagalba studentams. Reikia užtikrinti, kad didėjant poreikiui psichologinė pagalba
būtų kuo labiau prieinama studentams. Skatinamos papildomos paskaitos apie psichologinę
gerovę.
Studijų išlaidų kompensavimo galimybės. Siekti, kad parama būtų suteikiama visiems
studentams, atitinkantiems nustatytus stipendijų teikimo kriterijus ir pretenduojantiems gauti
paramą. Ypač svarbu įvertinti, kiek studentai gali išleisti perkant įrangą arba priemones
reikalingas studijoms. Akademiniai rezultatai neturi būti įtraukti į kriterijų sąrašą.
Iniciatyvos, pagrįstos pilietiškumu ir studentų interesais. Skatinti studentus dalyvauti bei
inicijuoti naujas veiklas, kurios ugdytų pilietiškumą arba suteiktų galimybę studentams įsitraukti
į universiteto bendruomenę.
Infrastuktūra, pritaikyta specialiems poreikiams. Apžvelgti dabartines universiteto
infrastruktūros pritaikymo galimybes studentams su specialiais poreikiais. Įvertinti, kur poreikis
nepatenkinamas ir teikti pasiūlymus.
Pirmakursių bei tarptautinių studentų integravimas. Stiprinant universiteto mentorystės
sistemą galime pasiekti artimesnį ir stipresnį ryšį su naujais studentais. Svarbu į integraciją įtraukti
svarbią akademinę informaciją bei socialines galimybes universiteto aplinkoje.
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KOMUNIKACIJOS GERINIMAS
Bendras biudžeto planavimas. Skatinamas organizacijos biudžeto planavimas siekiant skaidrumo
ir atskaitomybės.
Ryšio kūrimas su II ir III pakopos studentais. Norint stiprinti atstovavimo sistemą, įtraukti MA ir
PhD studentus siekiant gerinti studijų kokybę.



Kviečiant II pakopos studentus į fokus grupes/apskrituosius stalus.
Skatinant III pakopos studentų įsitraukimą sieksime stiprinti ryšį su KTU doktorantų
draugija.

Grįžtamasis ryšys. Skatinamas bendradarbiavimas tarp studentų atstovybės ir studentų atstovų
universiteto valdymo organuose bei teikiamas abipusis grįžtamasis ryšys.

ORGANIZACIJOS STIPRINIMAS
Efektyviai veikiantys valdymo organai. Vienas iš svarbių akcentų norint suefektyvinti
kasdieninius procesus – KTU SA parlamentų organizavimas. Siekiant, kad šis organas veiktų
kokybiškiau turime įtraukti parlamento narius į pozicijų formavimą.
Bendradarbiavimas su kitomis studentiškomis organizacijomis. Bendradarbiaujant su Lietuvos
Studentų Sąjunga bei kitomis savivaldomis, turime galimybę kelti ir spręsti studentams svarbius
klausimus nacionaliniu lygmeniu. Taip pat tęsti KTU studentiškų organizacijų įtraukimą į bendras
veiklas.
Organizacijos tęstinumo kūrimas. Kryptinga veikla siekiant ilgalaikių rezultatų.

Žinoma, reikia atsižvelgti ir į organizacijos poreikius. Todėl konkretūs tikslai bei pokyčiai, siekti šių
prioritetinių sričių, būtų kuriami įtraukiant visas fakultetines studentų atstovybes ir KTU
studentiškas organizacijas. Svarbiausia yra įvertinti ar kiekvienas pokytis išpildo studentų
poreikius.
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