VU KHF SA
Visuotinis susirinkimas
2016-10-04
Prezidentas – Justas Paulikas.
Protokolavo – Agnė Stasiulaitytė
Aptarti klausimai:
1. Socialinės-akademinės srities mokymai ir testai
Spalio 12 d. 18.30 val. vyks socialinės-akademinės srities mokymai, kuriuose dalyvavimas
būtinas. Po jų, iki lapkričio 1 d. reikės išsilaikyti testus, jie bus laikomi bendrose patalpose.
2. Visuotiniai ir valdybos protokolai
Nuo šiol VU KHF SA visuotinių ir valdybos susirinkimų protokolai bus prieinami KHF SA tinklalapyje:
www.khfsa.lt --> Apie --> VU KHF SA dokumentai --> Valdybos susirinkimai/Visuotiniai susirinkimai
3. Vietiniai bei išvažiuojamieji mokymai
Lapkričio mėnesį bus organizuojami informacinės, organizacinės ir marketingo sričių vietiniai
mokymai, o mėnesio gale išvažiuojamieji mokymai su VU SA EF.
4. Padalinio savianalizė
Spalio 15 d. vyks padalinio savianalizė, kurios metu bus kalbama apie padalinio stiprybes,
silpnybes, galimybes ir grėsmes. Padalinio savianalizė, pagal rekomendacijas, turėtų būti
atliekama kas du-trys metai, tačiau mūsų padalinyje to nebuvo jau penkeri metai.
Padalinio savianalizė padės žmogiškųjų išteklių koordinatorei toliau sistemingai dirbti ir spręsti
esančias problemas.
5. Metų veiklos planų pristatymas
Kito susirinkimo metu bus pristatomi visų sričių metų veiklos planai.
6. Bendruomeniškumo diskusija
Spalio 25 d. vyks diskusija su dėstytojais, administracija ir alumnais.
Spalio 10 d. bus daugiau informacijos (event‘as, kvietimai, plakatas).
7. Informacinės srities komitetas
Informacinės srities komitetas nuo šiol skyla į dvi dalis: už IT dalį bus atsakinga Samanta
Rutkauskaitė, o už viešinimą „Facebook“ ir atstovybės puslapyje Austė Teišerskytė.
8. VU senatas
Iki spalio 9 d. galima kelti savo kandidatūrą į VU senatą.
9. Fakulteto pavadinimo keitimas
Fakulteto vadinsis Kauno fakultetu, šiek tiek keisis jo atributika.
10. „Sielų upė“
Lapkričio 1-ąją diena vyks šventosios mišios, kuriose kviečiami dalyvauti visi SA nariai. Siūloma
žvakučių taką nutiesti nuo filososijos katedros iki Vytauto Didžiojo bažnyčios.
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11. Krikštynos
Kitą ketvirtadienį (10-13) vyks pirmakursių krikštynos, po jų after party „Dejavu“ klube.
12. Tvarkos palaikymas SA
Šią savaitę (10-04 –10-11) už tvarkos palaikymą SA atsakingos Aurelija Skebaitė ir Kristina
Bacevičiūtė.
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