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Dalyvavo:
Ag ė Kazer ovičiūtė
Darius Dijokas
Gytis Tuminas
I drė )a ulytė
Justas Paulikas
Sa a ta Rutkauskaitė
Aptarti klausimai:
1. Susitikimas su VU SA
Lapkričio die ą data dar ėra tiksliai ustatyta vyks susitiki as dėl VU KHF etų veiklos
pla avi ų ir pro le ų ylų eti ka u o pagal VU SA uostatas.
Justas tariasi dėl susitiki o laiko ir datos.
2. So iali ės-akade i ės srities testai
Sociali ės-akade i ės srities testus valdy os ariai laiko iki spalio d. vakaro pe ktadie io .
SA ariai testus turi išsilaikyti iki lapkričio d. Testai us laiko i tri is srautais: lapkričio , ir
d.d.
I drė įkelia i for a iją, kaip kur ką surasti, atsiu čia skaidres.
3. Sielų upė
Pavedi as už žvakutes atliktas, leidi ai sutvarkyti. Iš viso yra apie
žvakučių.
: val. vyks išios, kuriose valdy os ariai privalo dalyvauti.
Gytis per visuoti į susiri ki ą sutikri a pu ktus.
Darius ir Justas rytoj iki : val. į savivaldy ę.
Austė/Sa a ta siu čia eve t‘o uorodą kito s SA, VU SA, kad pasidali tų re gi iu.
Ag ė parašo Mildai ir Da iui.
I drė usiu čia Austei ko taktus.
4. Pareigy i iai aprašai
Kiekvienas valdybos narys iki gruodžio die os pare gia savo pareigy i ius aprašus. Pa ąsto,
kokie gali ūti patirties perdavi o kriterijai.
5. Darbo reglamento priedas
Pare gti vidi ius SA dar o regla e tus iki gruodžio d.
Justas atsiu čia dar o regla e tą, Ag ė kuria priedą.
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