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Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Medicinos fakultete Ataskaitinės-rinkiminės
konferencijos dalyviams
Motyvacinis laiškas
Esu Giedrė Mikulėnaitė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ergoterapijos studijų
programos trečio kurso studentė. Nuo pirmo kurso aktyviai dalyvauju Studentų atstovybės veikloje.
Pirmame kurse, pavasario semestre, tapau VU SA MF programos ,,Sąžiningai” koordinatore. 2017
m. balandžio 28 d. buvau išrinkta eiti VU SA MF pirmininkės pareigas. Šiais metais teikiu savo
kandidatūrą šioms pareigoms užimti dar kartą.
Šie pirmininkavimo metai parodė, kiek daug kartu dirbant galima nuveikti. Per šiuos metus su
VU SA MF nuveikėme nemažai – suorganizuotos kiekvienais metais vykstančios Medikų dienos,
kartu su koordinatorių komanda ir ISF atstovu susidėliojome patirties perdavimo sistemos pradžią
padalinyje, kad ateinančioms kartoms būtų lengviau suvokti kas vyko anksčiau, taip pat su fakulteto
administracijos pagalba buvo priimtas ir išviešintas sprendimas dėl paskaitų lankomumo, atkurtas
ryšys su fakulteto administracija ir nusimatyti bendri planai kur galime dirbti katu siekiant didesnės
naudos studentų labui, suorganizuoti mokymai VU SA MF narių kompetencijų kėlimui užtikrinti,
nuolatos yra viešinama studentams svarbi informacija, tačiau tikriausiai vienas didžiausių pokyčių
mūsų fakultete tai studijų programų komitetų (SPK) veikla, šiais mokslo metais pradėta atnaujinti
studijų programų (SP) tinkleliai – medicinos SP, odontologijos SP, farmacijos SP, visuomenės
sveikatos SP, kineziterapijos SP, ergoterapijos SP ruošiama naujinimui šiuo metu suburta savianalizės
komanda, kurioje yra mūsų deleguotas studentų atstovas.
Šie jau nuveikti darbai motyvuoja eiti antrai kadencijai su dar didesne jėga ir noru dirbti, nes
visgi organizacijoje svarbūs ne tik atlikti darbai, tačiau ir šių darbų tęstinumas. Taip pat vienas iš šių
metų tikslų yra pirmakursių integracijos savaitė, grįžtamojo ryšio iš studentų dėstytojams ir iš
dėstytojų studentams tolimesnis kultūros diegimas, skatinimas ir toliau dėstytojus raginti naudotis
virtualiąją mokymosi aplinka (VMA), tikslingas studentų atstovavimas tiek mūsų fakultete, tiek ir
pačiame Universitete.
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Dėl to manau, kad įgyta patirtis ir noras bei motyvacija padės prisidėti prie organizacijos ir
Universite totobulėjimo, tai mane įkvepia kandidatuoti į Vilniaus universiteto Studentų atstovybės
Medicinos fakultete pirmininkės poziciją.
`
Giedrė Mikulėnaitė

Vieningai už studentų ateitį!
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