Aleksandro Stulginskio universiteto studentų atstovybės strategija
2015-2017 m.
ASU SA – vieninga, atvira organizacija, atstovaujanti Universiteto studentus. Atstovybės veikla
grindžiama viešumo, savivaldos, lygiateisiškumo principais. Pagrindinės siekiamybės – padėti studentams
išspręsti su studijomis susijusias problemas, įsitraukti į Universiteto gyvenimą, realizuoti savo idėjas bei kurti
bendruomenę.
Organizacijos veiklos pagrindas – kompetetingi studentų atstovai, kurie vadovaujasi organizacijos tikslais,
tradicijomis siekiant ilgalaikio teigiamo pokyčio Universiteto studentams.
Keičiantis kartoms į veiklą įnešama vis daugiau naujų įdėjų, kurių įgyvendinimas palieka anspaudą
studentiško judėjimo veikloje.

MISIJA
Tikslingai veikianti studentiška organizacija, demokratiškai atstovaujanti studentų interesus, spręsdama jiems
aktualius klausimus.
VIZIJA
Kompetetinga ir atvira visuomenei organizacija, vienijanti motyvuotas bei kūrybingas asmenybes ir veikianti
ASU studentų labui pagal jų poreikius.

VERTYBĖS
1) Vieningumas- komanda, siekianti bendrų tikslų
2) Atvirumas- Tau ir Tavo idėjoms
3) Tęstinumas- nenutrūkstanti tikslinga veikla
4) Demokratiškumas- kiekvienas narys daro įtaką organizacijos veiklai.
5) Lygiavertiškumas- kiekvienas narys turi vienodas galimybes.
6) Tradicijų puoselėjimas- žiūrėdami į ateitį, nepamirštame savo praeities.

ASUSA STRATEGINIAI TIKSLAI 2015-2017 m.:
1)
2)
3)
4)

Studentų atstovavimas.
Vieningos ASU bendruomenės kūrimas.
Studentų kompetencijų kelimas.
Studentų informavimas.

Studentų atstovavimas
UNIVERSITETO LYGMUO
1)
2)
3)
4)

Fakultetų tarybų nuolatinio darbo užtikrinimas.
Studentų interesų gynimas ASU Rektorate.
Darbas ASU Senate užtikrinant tęstinumą.
Darbas su akademiniu žemėlapiu.

REGIONO LYGMUO
1)
2)
3)
4)
5)

Studentų atstovavimas Kauno m. Akademinėje taryboje.
Bendradarbiavimas ir organizacijos atstovavimas Kauno r. Savivaldybėje.
Aktyvus įsitraukimas formuojant KRJOSAS veiklą Kauno r.
Nuolatinis ryšys ir pasiūlymų teikimas savivaldybių institucijoms.
Bendradarbiavimas su kitomis regione veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

NACIONALINIS LYGMUO
1) ASUSA atstovavimas LSS, proaktyvus dalyvavimas LSS veiklos formatuose.
UŽSIENIO LYGMUO
1) ASUSA dalyvavimas projektuose, stažuotėse ir kituose formatuose skatinančiuose ASU studentus
plėsti žinių bagažą.

Vieningos ASU brenduomenės kūrimas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pramoginės iniciatyvos.
Kultūrinės veiklos.
Mokslinės/šviečiamosios konferencijos seminarai ir kt.
Socialines problemas sprendžiančios iniciatyvos.
ASUSA vykdomos ilgametės tradicinės veiklos .
Informacinės/pažintinės veiklos studentams.
Kompetencijas ASU studentams suteikiančios veiklos.

Studentų kompetencijų kėlimas
SA VADOVYBĖS KOMPETENCIJOS
1) Vidiniai mokymai organizacijos vadovybei.
2) Išoriniai mokymai/stažuotės.
3) Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis
SA DELEGUOJAMŲ STUDENTŲ ATSTOVŲ KOMPETENCIJOS
1) Studijų programų komitetų nariams.
1) Nuolatiniai susitikimai su senatoriais.
2) Darbas su FSA tarybų nariais.

3) Tarybos nariai
4) Darbas su studentų atstovais ASU komisijose.
SA NARIŲ KOMPETENCIJOS
1)
2)
3)
4)

Mentorystės sistemos tobulinimas ir nuolatinis veikimas.
SA narių įtraukimas į projektines veiklas.
Gerosios/blogosios patirties perdavimas bendradarbiaujant su kitų AM studentų atstovybėmis.
Tarptautinės stažuotės/susitikimai/projektai.

STUDENTŲ SENIŪNŲ KOMPETENCIJOS
1) Seniūnų modelio sukūrimas. Veikla pagal seniūnų modelį.
ASU STUDENTŲ KOMPETENCIJOS
1) Įtraukimas į projektines veiklas.
2) Tarptautinės stažuotės.
3) Partnerystė su ASU karjeros centru.

Studentų informavimas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ASU studentų informavimas - tikslingas viešinimas,
ASU SA narių informavimas.
Nuolatinių santykių palaikymas su Alumni.
ASU bendruomenės informavimas
Partnerystė keičiantis ir informuojant su verslo sektoriumi.
Veiklos informacijos dalinimasis su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
Nuolatinis darbas su žiniasklaida.
Visuomenės informavimas apie pasiektus organizacijos rezultatus.
Oficialių deleguotų studentų atstovų supažindinimas su aktualia informacija.
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