
Kandidato į KTU studentų atstovybės prezidentus

Dano Černecko motyvacinis laiškas

Brangi studentija!

Aš, Danas Černeckas, 1 kurso elektros energetikos inžinerijos magistro studentas ir esamas KTU

studentų atstovybės prezidentas, noriu pasidalinti savo užsidegimu ir motyvais kandidatuoti

antrai kadencijai bei tęsti studentiško judėjimo puoselėjimą.

Natūralu, kad penki metai tokioje organizacijoje atneša daug gyvenimiškos ir organizacinės
patirties. Įgytos pažintys ir patirtys padėjo sparčiau mokytis bei mokyti kitus kokybiškai ginti
studentiškumą. Savo kadencijos metu supratau, kaip svarbu studentams vienytis, imtis

iniciatyvos, priimti drąsius sprendimus, diskutuoti ir ne tik atstovėti savo poziciją, bet ir

nepamiršti judėti į priekį. Vadovaudamas KTU Studentų atstovybei įgijau ne tik gilesnių
akademinių žinių, bet ir vadybos, strateginių bei finansinių įgūdžių. Tai man padėjo stiprinti

studento balsą, stuburą ir autoritetą universiteto bendruomenėje. Džiaugiuosi, kad šie metai

turėjo mums daug vertybinių išbandymų, teko net parodyti studentų rūpestingumą
visuomenei, ko kiti galbūt bijojo ar nenorėjo padaryti.

Visada tikėjau, kad tęstinumas yra raktinis procesas, kuriant sisteminę veiklą. Jaučiu, kad man

dar daug kur reikia pasitempti, kad galėčiau drąsiai teigti, jog mano darbas čia yra baigtas.

Dauguma dalykų, kuriuos šiemet pradėjo atstovybė, turi gan ilgalaikį procesą, ypač akademiniai

tikslai. Noriu, kad mes mąstytume toliau nei rytojus ir kad pasiekti tikslai būtų užtvirtinti ir
nenumesti į šoną.

Taip pat per šiuos metus pastebėjau, kad studentiškas judėjimas pasidarė per daug reaktyvus.

Labai daug dalykųmes inicijuojame tik tada, kai jie jau beldžiasi mums į duris, kas yra keista - juk

studentai turėtų būti proaktyviausi. Stengiuosi būti jaunatviško veržlumo pavyzdys. Įdedu daug

darbo net į smulkiausius klausimus, kaip tikras studentas kartais panaktinėju, kad galėčiau
išgimdyti geriausią rezultatą sprendžiant įvairaus pobūdžio problemas. Tikiu, kad tik rodant

proaktyvumo pavyzdį, galėsime vadinti save tikrais studentijos atstovais. Galbūt iniciatyvomis

atgaivinsime studentų miestelį ir jis taps studentų traukos objektu. Arba gal pagaliau

pamatysime kokį nors studentųmasinį susibūrimą, skirtą apginti jų poziciją ar vertybes.

Galiausiai, kaip ir seniau, taip ir dabar – noriu, kad studentas, atėjęs į universitetą po manęs,
turėtų čia žymiai geresnį laiką tiek studijuojant, tiek „studentaujant“. Nesakau, kad šiuo metu

yra blogai, bet tikiu, kad gali būti geriau. Dabar turiu platesnį požiūrį, o praeitos kadencijos



metu teko daug kur įsivažiuoti, todėl tikiu, kad dabartinę organizacijos jėgą ir įtaką galėtume

išnaudoti ne tik sprendžiant kasdienes problemas arba metai iš metų vystant tuos pačius
renginius, bet galėtume keisti ir nusistovėjusias aukštojo mokslo sistemas bei vystyti projektus, į
kuriuos pritrauktume ne tik savo universiteto studentus, bet ir visą Lietuvos studentiją.
Studentija jau atstovėjo daug, bet galbūt laikas ir judėti? Taigi, yra tikrai dar daug dalykų,
kuriuos mums reikės padaryti ir negalima tikėtis, kad kas nors kitas atliks visą darbą. Manau,

visą šį laišką reikia užbaigti aukštesne nata, todėl pagalvojau, kad verta pažadėti šių metų
kadencijos juokeliu, jog už studentiją – laikysiu „karDaną“. Ačiū, ir susimatome kovo 31 dieną!
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