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1. Informacija iš LiJot (Lietuvos Jaunimo Organizacijos Tarybos):
Tarybos pirmininkas praneša:
Apie spalio 21-23 dienomis, Vilniuje vykusią LiJot asambl÷ją, kurios metu dviejų metų
kadencijai LiJot prezidente tapo Loreta Senkut÷. Visuotinio LiJOT narių susirinkimo
metu priimtos rezoliucijos* D÷l gyventojų pajamų mokesčio dviejų procentų skyrimo
paramai ir politinių partijų finansavimo, D÷l jaunimo organizacijų finansavimo, D÷l
moksleivių pilietiškumo ugdymo pamokų mokyklose, D÷l nevyriausybinių organizacijų
įtraukimo į 2013 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai procesus ir D÷l
Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijos. Rezoliucijos šiuo metu perduotos redakcinei kolegijai ir artimiausiu metu
tur÷tų pasiekti adresatus.
* Rezoliucija – tai pasiūlymai d÷l esamų problemų.
•

2. Naujienos iš Senato:
Tarybos pirmininkas pristato naujienas iš Senato pos÷džio, kurio metu buvo patvirtinti
Šiaulių universiteto senato rinkimų reglamentas. Šiaulių universiteto Senatą sudaro 32
nariai. Senato narių rinkimą organizuoja Senato rinkimų komisija. Rektorius ir ŠUSA
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prezidentas yra Senato nariai pagal pareigas. 6 studentų atstovus į Senatą skiria studentų
atstovyb÷ (konferencija). Visi Šiaulių universiteto studentai turi galimybę pretenduoti į
Senatoriaus vietą, Jums reikia atsiųsti savo cv ir motyvacinį laišką, bei lapkričio 16 dieną,
15:00 valandą, Tęstinių studijų institute dalyvauti ŠUSA ataskaitin÷je konferencijoje, kurios
metu studentai, kurie pareišk÷ norą d÷l Senatoriaus vietos bus tvirtinami konferencijos metu.
Siųsti el.paštu senatas@susa.lt iki lapkričio 10 dienos.

3. Informacija iš Rektorių konferencijos:
Spalio 21 d. Šiaulių universitete surengtas išpl÷stinis Lietuvos universitetų rektorių
konferencijos pos÷dis, kuriame dalyvavo šalies universitetų rektoriai, senatų ir tarybų
pirmininkai. Pos÷džio dalyviai aktyviai diskutavo d÷l Lietuvos universitetų tinklo
optimizavimo, galimų problemų ir jų sprendimo būdų.
4. Pozicija d÷l LSAS:
Po šventinio savaitgalio susitinka Šiaulių universiteto fakultetinių atstovybių nariai,
kurie pareikš savo pozicijas d÷l LSAS.
5. Kiti klausimai:
a. Iki spalio 26 dienos, 14:00 valandos FSA pirmininkai turi pateikti studentų
sąrašus, kurie nor÷tų priklausyti rinkodaros grupei, kuri būtų atsakinga už ŠU
vardo garsinimą mokyklose.
b. Gruodžio 16 dieną vyks konferencija: Valstyb÷. Regionas. Universitetas, kurios
metu bus dalinamasi gerąja patirtimi d÷l regioninių universitetų.
c. Pranešama apie Socialinių mokslų fakulteto organizuojamą Hellowyn‘ą, kuris
vyks spalio 27 dieną, 20:00 valandą. Socialinių mokslų fakultete.
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