ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO
STUDENTŲ ATSTOVYBĖS

VEIKLOS IR FINANSINĖ METINĖ
ATASKAITA
2018-04-26 – 2019-05-09

Prezidento žodis
Brangūs bičiuliai,
Man metai Prezidento pozicijoje pralėkė neįtikėtinai greitai. Atrodo, neseniai pristatinėjau Konferencijai savo veiklos gaires, tada viena po kitos sekė
penkios tarpinės veiklos ataskaitos, o dabar, šeštojoje ir metinėje, jau turiu jas apibendrinti ir apžvelgti visus metus. Galiu prisipažinti, kad šios ataskaitos
rašymas man buvo maloni prisiminimų kelionė – galimybė dar kartą pasidžiaugti mūsų pasiekimais ir prisiminti geriausius momentus, kuriuos patyrėme kartu.
Tariu nuoširdų ačiū žengusiems kartu.
Šie metai SA buvo turtingi ir įvairūs visose kryptyse. Akademinio atstovavimo srityje įvyko Rektoriaus keitimosi procesas, o studentų balsas dėl mūsų
patirties ir įdirbio darosi vis garsesnis. Smagiausia yra matyti, kad jis gali ne tik aidėti, bet ir keisti. Kalbant apie mūsų projektus – vieni mušė rekordus, kiti
išdrįso eksperimentuoti, treti kėlė kokybės kartelę.
Jūsų idėjos, reiklumas sau, užsispyrimas ir energija yra tai, kas varo organizaciją į priekį. Tačiau kartais ne mažiau svarbu yra stabtelėti, atsikvėpti ir
įvertinti rezultatus, kuriuos skubėdami ir prabėgdami pro šalį dažnai nurašome, o gal pasikukliname.

Noriu, kad perskaitę šią ataskaitą išsineštumėte su savimi du dalykus. Visų pirma, pasididžiavimą savimi ir vieni kitais. Visi šie puslapiai yra jūsų
nuopelnas. Jūsų nuoširdaus ir kartais šiek tiek išprotėjusio darbo rezultatas. O antra, į viską pažvelkite kritiškai – ko trūksta ir kokias ribas dar galima ištrinti.
Tada pasiimkite savo draugus už rankų ir eikite to įgyvendinti, net jei iš pirmo žvilgsnio atrodo neįmanoma. Jums tai – galimybė.
Brangi ISM SA, never settle for less.
Visada jūsų,
Indrė Ubartaitė
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ISM SA
Nariai
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ISM SA buvo 75 nariai. Šiuo metu ISM SA yra 72 nariai.
ISM SA Valdyba





Pirmininkė – Eglė Vaicekauskaitė
Jonas Kaučikas
Ieva Poškutė
Valerija Žukovskaja

ISM SA Revizijos komisija




Pirmininkė – Lauryna Jodko
Miglė Pranculytė
Reda Rutkūnaitė

ISM SA Prezidento komanda








Prezidentė – Indrė Ubartaitė
Vice prezidentė akademiniams reikalams – Viktorija Pociūtė
Vice prezidentas finansams – iki 2018-09-06 Edgaras Bakovskis,
nuo 2018-09-06 Mantas Banys
Vice prezidentė kultūrai – Elzė Šatkauskaitė
Vice prezidentas marketingui – Adomas Kerulis
Vice prezidentė pardavimams – Jurgita Sinkevičiūtė
Vice prezidentė žmogiškiesiems ištekliams – Goda Pangonytė
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Studentų atstovai ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto organuose
Organas/Komisija

ISM Senatas

ISM Etikos komisija

The Curriculum Committee of the Programmes
of Management, Business and Marketing

The Curriculum Committee of the Programmes
of Economics and Finance
Pasiekimų stipendijos komisija
Mainų komisija
Atestacinė komisija

Studentų atstovas

Laikotarpis

Jonas Stimburys
Darius Krulikovskis
Uršulė Sadauskaitė
Ajana Lolat
Juozas Daukšys
ISM SA Prezidentas
Valdemar Verbicki
Ieva Poškutė
Indrė Ubartaitė
Aistė Kleblikaitė
Meda Kerševičiūtė
Ieva Poškutė
Ignas Saunorius
Indrė Ubartaitė
Kristina Matikonytė
Gritė Zaboraitė
Rytis Mikelionis
Kotryna Kanclerytė
Marija Pečiulytė
Karina Isačenkova
Indrė Lastaitė
Indrė Ubartaitė

Iki 2018-05-23
Nuo 2018-05-23 iki dabar
Iki 2018-11-05
Nuo 2018-11-05 iki dabar
Iki 2019-04-08
Nuo 2019-04-08 iki dabar

Indrė Ubartaitė

Nuo 2018-04-26 iki 2019-05-09

Iki 2019-02-21
ISM SA Valdybos sprendimu nuo 2018 02 05 iki 2018 06 30 pavadavo Ievą Poškutę
Nuo 2019-02-21 iki dabar

Nuo 2017-08-17 iki dabar

Nuo 2018-03-27 iki dabar
Nuo 2017-08-17 iki dabar
Iki 2018-09-28
Nuo 2018-09-28 iki dabar
Nuo 2018-03-27 iki dabar

Indrė Ubartaitė
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Stimburį pakeitė Darius Krulikovskis, o 2018-1105 ISM SA Valdybos posėdyje buvo išrinkta
Ajana Lolat, kuri pakeitė Uršulę Sadauskaitę.

ISM Senatas
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko du Senato posėdžiai – 2018 metų birželio 6
dieną ir 2018 metų lapkričio 27 dieną. Prieš abu posėdžius turėjome susitikimus su
delegatais, kurių metu kartu peržvelgėme darbotvarkę ir jos kontekstą, galimą
studentų poziciją tam tikrais klausimais. Abiejuose posėdžiuose dalyvavo visi trys
delegatai.
Birželio 6-osios Senato poėdyje buvo aptarinėjami šie klausimai: ISM
progresas AACSB ir FIBAA akreditacijų procesuose, ISM akademinių dabuotojų
kategorijos ir atestavimas, ISM Garbės daktaro laipsnių suteikimas Jens Petter
Tøndel ir Christopher Stanford, informacija apie ISM Valdybos veiklą.
Lapkričio 27-osios Senato posėdyje buvo aptarinėjami šie klausimai: ISM ir
KTU bendradarbiavimas, pakeitimai daktaro disertacijų gynimuose, akademinių
darbuotojų lygmenų sistema, ISM mokslinė veikla, ISM vizija, misija ir vertybės. Šis
posėdis taip pat buvo paskutinis Senato kadencijos posėdis.
Tuo tarpu, pagal ISM Senato nuostatus,
studentų atstovai Senate nebūna pilną jo
kadenciją, o yra renkami vienerių metų kadencijai
tokia tvarka, kad posėdyje visada dalyvautų bent
vienas “senas” delegatas. Dėl šios priežasties
ataskaitiniu laikotarpiu pasikeitė visi studentų
atstovai Senate. 2018-05-03 ISM SA Valdybos
elektroninio balsavimo sprendimu Senate Joną

Trečioji studentų vieta ISM Senate
priklausė ISM Alumni asociacijai, tačiau nuo
2019-04-08 valdybos sprendimu, į šią vietą bus
deleguojamas ISM SA Prezidentas. Tikimasi, kad
toks sprendimas bus naudingas, nes Prezidentas
įprastai yra gerai susipažinęs su akademiniais procesais Universitete, tad jo
dalyvavimas aukščiausiame akademiniame Universiteto organe yra logiškas, o ISM
SA Prezidento kadencijos trukmė natūraliai užtikrins rotaciją. Kiti du delegatai ir
toliau bus renkami skelbiant atvirą atranką visiems universiteto studentams.
ISM Etikos komisija
Atestaciniu laikotarpiu pasibaigė du metus
trukusi ISM Etikos komisijos kadencija. Studentų
atstovus Ievą Poškutę ir Valdemar Verbicki 2018 metų
vasario 21 dienos ISM SA Valdybos sprendimu pakeitė
Aistė Keblikaitė ir Meda Kerševičiūtė. Atrankos metu į
dvi vietas ISM Etikos komisijoje ISM SA sulaukė penkių
aplikacijų.
Studentų delegatai Etikos komisijos posėdžiuose atstovauja studentams ir
gina jų interesus akademinės etikos klausimais.
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Programų komitetai (Curriculum Committees)
Programų komitetų paskirtis yra spręsti strateginius klausimus, susijusius
su ISM studijų programų sudėtimi ir ateitimi. Kiekviename komitete yra po vieną
studentų atstovą iš kiekvienos studijų programos.
Nors komitetai įkurti dar 2017 metais, jų veikla stringa. Per šį ataskaitinį
laikotarpį įvyko tik vienas vieno komiteto – Finansų ir ekonomikos – susitikimas.
2018 metų spalio 9 dieną vykusio susitikimo metu buvo pristatyti studentų
apklausos apie studijų kokybę rezultatai, diskutuota apie ISM akreditacijų procesus
ir Finansų ekonomikos programos magistro darbų rašymo tvarkos pakeitimus. Prieš
susirinkimą ISM SA skelbė naujo delegato atranką į šį komitetą – studijas baigusią
Mariją Pečiulytę 2018 metų rugsėjo 28 dienos ISM SA Valdybos sprendimu pakeitė
Karina Isačenkova.
Nuo pat komitetų įsteigimo neįvyko nė vienas Vadybos, verslo ir
marketingo komiteto susirinkimas. ISM SA nuolat palaiko ryšį su Kokybės skyriumi,
atsakingu už šių komitetų veiklą – ataskaitinio laikotarpio metu įvyko trys
susitikimai su Kokybės skyriaus direktore Jolita Butkiene, apie komitetų likimą buvo
diskutuota ir su laikinai pareigas einančia rektore Vilte Auruškevičiene.
Pasiekimų stipendijos komisija
2018 metų lapkričio 11 dieną įvyko ISM Pasiekimų stipendijos posėdis,
kuriuose studentams atstovavo Indrė Ubartaitė. Posėdis buvo skirtas patvirtinti
stipendijų laimėtojų sąrašams. Lapkričio 19 dieną buvo suorganizuotas kitas,

neformalus, komisijos narių susitikimas skirtas tiksliau apibrėžti stipendijos
kriterijus ir sugalvoti būdų kaip paskatinti studentų aktyvumą stipendijų konkurse.
Mainų komisija
Ataskaitinio laikotarpio metu įvyko du mainų komisijos posėdžiai – 2018
metų rugsėjo 19 dieną ir 2019 metų vasario 25 dieną. Posėdžiuose studentams
atstovavo Indrė Ubartaitė. Abu posėdžiai buvo skirti patvirtinti studentų išvykimą į
mainus pagal konkursinių balų eilę.
Atestacinė komisija
2019 metų kovo 12 dieną vykusiame ISM Atestacinės komisijos posėdyje
studentams atstovavo Indrė Ubartaitė. Atestacinės komisijos paskirtis yra atestuoti
ir/arba perkelti ISM akademinius darbuotojus į kitas pareigas, atsižvelgiant į jų
mokslinę veiklą ir kitus kriterijus.
Studijų komisija
Jau nuo praėjusios ISM SA kadencijos ISM SA atstovai turi galimybę
dalyvauti ir pasisakyti Studijų komisijos posėdžiuose. Studijų komisijos pagrindinis
tikslas yra spręsti studentų problemas, prižiūrėti bakalauro rašymo procesus,
tvirtinti akademinių metų kalendorių, pasirenkamuosius dalykus, suteikti
akademines atostogas, atleisti nuo studijų mokesčio ir pan. Tad galima teigti, jog
šioje komisijoje sprendžiami klausimai yra arčiausiai studentų kasdienybės, todėl
ISM SA atstovo dalyvavimas komisijos posėdžiuose yra labai svarbus.
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2019 metų balandžio 5 dieną susitikimo su studijų prorektore ir laikinai
pareigas einančia rektore Vilte Auruškevičiene metu aptarta galimybė jau oficialiai
įtraukti ISM SA atstovo dalyvavimą Studijų komisijos posėdžiuose į Studijų komisijos
nuostatus, kai (arba jei) jie bus tvirtinami.
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 11 Studijų komisijos posėdžių. Daugumoje jų
dalyvavo ISM SA Vice prezidentė akademiniams reikalams Viktorija Pociūtė. Keletą
kartų ją pavadavo Indrė Ubartaitė ir Svajūnas Dinda.
ISM Valdyba
2018 metų pradžioje baigėsi ISM Valdybos kadencija. 2018-2022 metų
laikotarpui buvo išrinkta nauja ISM Valdybos sudėtis. 2018 metų spalio 5 dieną
naujoji Valdyba universiteto bendruomenę kvietė į susitikimą, kuriame dalyvavo
ISM SA nariai Edvardas Lukošius, Mantas Banys, Viktorija Pociūtė ir Indrė Ubartaitė.
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Kiti akademiniai procesai
ISM Rektoriaus rinkimai
2018 metų spalio 8 dieną baigėsi ISM Rektoriaus Alfredo Chmieliausko
kadencija. Nuo to laiko iki dabar ISM Valdybos sprendimu laikinai Rektoriaus
pareigas eina studijų prorektorė Viltė Auruškevičienė. Pagal ISM Statutą,
universiteto Rektorių 4 metų kadencijai skiria Valdyba. Besibaigiant buvusio
Rektoriaus kadencijai, Valdyba sušaukė darbo grupę, kuri yra atsakinga už naujo
Rektoriaus paieškos ir atrankos procesą.
2018 metų gruodžio 17 dieną ISM bendruomenei prisistatė keturi Valdybos
atrinkti kandidatai: KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė, prof. dr. Edita
Gimžauskienė, Founder Institute nepriklausoma konsultantė, dr. Asta Sendonaris
(JAV), Malaizijos verslo mokyklos dekanas dr. Zeljko (‘Z’) Sevic ir ISM Ekonomikos
katedros vedėjas, prof. dr. Tadas Šarapovas. Prisistatymuose galėjo dalyvauti ir ISM
SA atstovai, o po jų turėjome išsakyti savo nuomonę apie kandidatus Valdybai. Tą
kartą ISM SA konkrečiai nepasisakė nė už vieną kandidatą.
Gruodžio 20 dieną Valdyba pranešė, kad susiaurino kandidatų sąrašą iki
dviejų, tačiau atranka yra tęsiama toliau.
2019 metų balandžio 23 dieną vyko dviejų naujų kandidačių – dr. Neringos
Ivanauskienės ir dr. Astos Pundzienės prisistatymai universiteto bendruomenei.
ISM SA iniciatyva, šįkart prisistatymai buvo atviri visiems universiteto studentams,
o į diskusiją apie kandidačių privalumus ir trūkumus buvo kviečiami visi seniūnai

arba jų pavaduotojai. Diskusijos su seniūnais metu,
dauguma jų pasisakė už dr. Neringos
Ivanauskienės kandidatūrą, tad tokią bendrą
studentų nuomonę ISM SA ir pristatė ISM
Valdybai.
Balandžio 23-iosios prisistatymų metu Valdyba
informavo bendruomenę, kad dr. Zeljko (‘Z’) Sevic
vis dar dalyvauja atrankoje, kartu su dviem
minėtomis kandidatėmis. Keletą dienų prieš
balandžio 23 dieną Valdyba gavo dar vieną
aplikaciją – Daliaus Misiūno.
Gegužės 2-ąją vyko šio kandidato
prisistatymas ISM bendruomenėje, į kurį ir vėl buvo
pakviesti studentai, o į diskusiją – seniūnai.
Pasitarimo metu studentų daugumas pasisakė už D.
Misiūno kandidatūrą, todėl šį kartą ISM SA tokią
studentų nuomonę ir perdavė Valdybai.
Gegužės 8 dieną buvo paskelbta, kad ISM
Valdybos sprendimu naujuoju rektoriumi ketverių
metu kadencijai paskirtas Dalius Misiūnas. Jis
pereigas oficialiai eiti pradės nuo šių metų rugpjūčio
26 dienos.

8
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybė (Įm.kodas 195736448, el.p. ismsa@ismsa.lt)
Aušros Vartų g. 7A, LT-01304 Vilnius UAB
„Paysera LT“ (B.k.35000) A.s. LT073500010002564490

Akademinių kursų seniūnų programa

Vidurio semestro kokybės susitikimai

Rudens semestro pradžioje akademinių reikalų komitetas su pirmakursių
kuratorių pagalba koordinavo pirmakursių seniūnų rinkimus. Per rugsėjo-spalio
mėnesius buvo išrinkti visi 6 pirmakursių seniūnai, su kuriais ISM SA pasirašė
sutartis. Ataskaitinio laikotarpio metu taip pat buvo pakeisti keturi vyresnių kursų
seniūnai.

ISM SA Akademinių reikalų komiteto nariai jau antrus metus kiekvieną
semestrą dalyvauja vidurio semestro kokybės susitikimuose ir renka juose
nuskambėjusius komentarus apie studijų dalykus ir programas apskritai.

Su seniūnais nuolat vykdoma komunikacija, jiems visada yra perduodama
aktuali informacija, kuria jie dalinasi su savo kursais. Seniūnai gali kreiptis į ISM SA
ir prašyti pagalbos iškilus problemoms.
Mokslo metų pradžioje buvo suorganizuotas pirmakursių seniūnų
susitikimas-mokymai. Ir rudens, ir pavasario semestrą ISM SA taip pat organizavo
seniūnų susitikimus su ISM administracija, kurie skirti einamiems klausimams,
problemoms ir idėjoms aptarti.
Jau kuris laikas akademinių reikalų komitetas koordinuoja egzaminų sesijos
tvarkaraščio dėliojimo procesą, už kurį atsakingi seniūnai, pasitarę su savo
atstovaujamomis grupėmis. ISM SA vis tobulina procesą, tačiau apibendrinant, jis
vyksta sklandžiai, didžioji dauguma datų būna patvirtinamos ir sesija vyksta pagal
studentų iš anksto susitartą poreikį.
Kaip jau minėta anksčiau, seniūnai buvo įtraukti ir į Rektoriaus atrankų
procesą.

ISM SA tokiu būdu ne tik dar geriau supranta programų stipriąsias ir
silpnąsias puses, bet, vykdydama tai kaip tęstinį procesą, gali pradėti lyginti
rezultatus ir stebėti, ar išsakytos problemos yra sprendžiamos. Tokios lyginamosios
analizės rezultatais rudens semestrą ISM SA dalinosi su studijų prorektore ir Studijų
komisijos nariais.
Pirmakursių mentorių programa
2018 metų gegužę ISM SA
pradėjo pirmakursių mentorių programą.
Atrankos metu buvo atrinkti 13 vyresnių
kursų studentų, kurie globojo ir padėjo
naujiems ISM bendruomenės nariams
ISM jaustis saugiau ir greitai adaptuotis,
gauti visą reikalingą informaciją.
ISM SA organizavo mentorių
mokymus ir susitikimus prieš prasidedant
mokslo metams. Mentoriai pagal
galimybes dalyvavo stutarčių pasirašymo dienose ISM, kur turėjo progą pirmą kartą
pasisveikinti su būsimais pirmakursiais, atvyko į ISM SA organizuojamą pirmakursių
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žygį. Mentorių komanda taip pat padėjo ISM administracijai prisidėdama prie
įžanginės info savaitės organizavimo.

Rezultatai analizuojami kartu su ISM administracija ir planuojamos
tolimesnės apklausos.

Mentoriai padėjo ISM SA koordinuoti pirmakursių seniūnų rinkimus ir
organizavo pirmakursių krikštynas.

ISM Akreditacijos

ISM Studento kalendorius

ISM universitetas šiuo metu dalyvauja FIBAA ir AACSB akreditacijų
procesuose. 2018 metų gegužę vyko AACSB mentorės vertinimo vizitas, o lapkričio
mėnesį Vilniuje lankėsi FIBAA atstovai.

ISM SA kaip ir kasmet išleido ISM Studento
kalendorių. Universitetą jie pasiekė spalio pradžioje,
o juose studentai gali ne tik planuoti savo laiką, bet ir
rasti reikalingiausią informaciją apie studijas,
universiteto gyvenimą ir ISM SA Renginius.

ISM SA iniciatyva, ISM SA prisidėjo prie studentų atstovų, kurie dalyvavo
susitikimuose su vertintojais, paieškos. FIBAA delegacijos grįžtamojo ryšio sesijoje
studentams atstovavo Indrė Ubartaitė.
Kreipimaisi

Buvo atspausdinta ir studentams išdalinta
550 kalendorių.
Baigiamųjų bakalauro darbų apklausa
Ataskaitinio laikotarpio metu ISM SA du kartus vykdė apklausą apie
baigiamųjų bakalauro darbų rašymo procesą – 2018 metų pavasarį ir 2019 metų
žiemą. Pirmosios apklausos bendras įvertinimo vidurkis 3,91 iš 5 balų, o antrosios –
3,17 iš 5. Kadangi tokią apklausą ISM SA taip pat vykdo jau antrus metus, galima
pradėti lyginti rezultatus ir su praėjusias akademiniais metais. Tačiau ateityje
reikėtų stengtis padidinti apklausos užpildymo procentą.

Po studentų nusiskundimų, ISM SA kreipėsi į ISM Etikos komisiją su
prašymu išnagrinėti, ar vieno ISM bakalaurams dėstomo dalyko vertinimo
sistemoje nėra akademinės etikos pažeidimų. Etikos komisijai ėmusis šio atvejo,
problemos nebeliko.
ISM SA Naujienlaiškis
Ataskaitinio laikotarpio metu ISM SA studentams išsiuntė keturis
naujienlaiškius. Naujienlaiškio pavidalu studentus pasiekdavo svarbiausia
informacija apie vykstančius ir praėjusius akademinius procesus, artėjančius ISM SA
renginius ir ISM SA veiklą apskritai.
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Svarbios akademinės informacijos sklaida
ISM SA, norėdama plačiau paskleisti universiteto informaciją, padėdavo
universitetui ja dalintis savo kanalais. Studentai buvo informuojami apie stipendijų
konkursus, pasirenkamųjų dalykų rinkimąsi ir, svarbiausia, studijų kokybės
apklausą, vykstančią kiekvieno semestro pabaigoje.

studentų sąjunga negali išrašyti sąskaitų už tikslų užsakytų pažymėjimų skaičių, šis
susitarimas buvo nutrauktas, o vietoje jo ISM SA su LSS pasirašė standartinę LSP
sutartį. Naujai priimti studentai už savo pažymėjimą susimokės patys, kaip ir
dauguma kitų universitetų studentų.
ISM SA Kokybės vertinimo apklausa
2017-2018 akademinių metų pabaigoje buvo vykdyta ISM SA Kokybės
vertinimo apklausa, kurios metu taip pat buvo siekiama Išsiaiškinti kokius poreikius
turi ir su kokiomis problemomis susiduria ISM universiteto studentai.
Apibendrinant, ISM SA veikla buvo įvertinta teigiamai. Į apklausos
rezultatus buvo atsižvelgta formuojant 2018-2019 akademinių metų atstovybės
veiklos planą.

Lietuvos studento pažymėjimas
ISM SA ir toliau koordinavo LSP procesus ISM Universitete. ISM SA atstovai
atsakinėjo į užklausas ir padėjo studentams spręsti iškilusias problemas, susijusias
su LSP. Taip pat 2018 metų liepos 27-31 dienomis sutarčių pasirašymo metu ISM
SA suteikė būsimiems pirmakursiams galimybę nusifotografuoti pažymėjimui ir
padėjo užsiregistruoti www.lsp.lt sistemoje.
Ataskaitinio laikotarpio metu taip pat pasikeitė pažymėjimų išdavimo
tvarka ISM studentams. Anksčiau už ISM studentų pažymėjimus sumokėdavo
Universitetas, stojimo mokesčio sąskaita. Pastebėjus, kad praktiškai Lietuvos
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Atstovavimas išorėje
Lietuvos studentų sąjunga
LSS Taryba
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 6 LSS Tarybos posėdžiai (2018 m. birželio 17 d., 2018
m. rugpjūčio 12 d., 2018 m. spalio 28 d., 2018 m. gruodžio 12 d., 2019 m. sausio 19
d. ir 2019 m. kovo 23 d.), kuriuose ISM SA atstovavo Indrė Ubartaitė.
Tarybos posėdžiuose svarstyti klausimai aktualūs studentams ir studentų
atstovybėms nacionaliniu mastu: aukštojo mokslo vizijos gairės, finansavimo
reforma, konsolidacijos klausimai, psichologinė pagalba studentams, studijų
krepšelių indeksavimas. Taip pat spręsti ir LSS kaip organizacijai svarbūs klausimai:
nagrinėtas LSS veiklos planas bei biudžetas, savivaldų vertinimas, LSS paramos
fondo pokyčiai.
2018 metų birželio 15-17 dienomis vyko stovykla-mokymai LSS Tarybos
nariams “Veik. Valdyk. Vadovauk”, kurių pagrindinės temos buvo aukštojo mokslo
finansavimas ir komandos formavimas, motyvacija. 2019 metų sausio 19 dieną LSS
Valdybos narė ir ISM SA alumni Uršulė Sadauskaitė Tarybos nariams vedė mokymus
apie finansinį raštingumą.

pristatyta metinės LSS veiklos ir finansinė ataskaitos. Antrai kadencijai buvo
perrinktas Prezidentas Eigirdas Sarkanas. Konferencija taip pat patvirtino Lietuvos
studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gaires socialinės dimensijos tema.
Kita veikla išorėje
2018 metų gegužės 17 dieną Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC)
organizavo mokymus studentų atstovybių vadovams. Mokymai buvo apie SKVC
vertinimo procedūras ir studentų vaidmenį šiame procese, atstovavimą
tarptautiniu ir tarpinstituciniu lygmeniu.
2018 metų birželio 21 dieną vyko LSS darbo grupės susirinkimas dėl naujų
LSS Įstatų projekto. Dalyvavo Indrė Ubartaitė.
2018 metų lapkričio 12 dieną vyko susitikimas su LSS atstovais, kurio metu
buvo atliktas ir peržiūrėtas ISM SA kaip savivaldos vertinimas. Dalyvavo Indrė
Ubartaitė ir Viktorija Pociūtė. Iš LSS buvo gautas grįžtamasis ryšys ir pasiūlymai, kaip
ISM SA galėtų tobulėti.

LSS Konferencija
Ataskaitiniu laikotarpiu ISM SA dalyvavo vienoje LSS rinkiminėje
ataskaitinėje Konferencijoje. Joje ISM SA turėjo 4 delegatus: Viktorija Pociūtė,
Edvardas Lukošius, Tautvydas Klivickas, Indrė Ubartaitė. Konferencijos metu buvo
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Išoriniai ISM SA renginiai ir projektai
Idėjų sodo ketvirtasis gimtadienis
2018 metų gegužės 17 diena. Projekto
vadovas – Andrej Fadejev
Gimtadienio
metu
ISM
benduomenę sveikino Rektorius Alfredas
Chmieliauskas, buvo apdovanoti per
2017-2018
mokslo
metus
ISM
Universitetą sporto ir mokslo srityse garsinę studentai. Skambėjo ISM vokalinio
ansamblio “Voicity” atliekami kūriniai, tvyrojo šventiška atmosfera.

Kaip ir kasmet ISM pirmakursių
žygis pakvietė būsimus ISM studentus į
trijų dienų nuotykį, kur jų laukė ir fizinės
ir protinės užduotys: savo jėgas galėjo
išbandyti estafetėse ir orientacinėse,
verslo
simuliacijose
ir
užduočių
sprendimuose. Pirmakursiai taip pat
turėjo progą susipažinti su universiteto gyvenimu ir dėstytojais, o svarbiausia, vieni
su kitais ir, prasidėjus mokslo metams, jau drąsiau žengti pro universiteto duris.
Galima pasidžiaugti, kad nepaisant mažėjančio studentų skaičiaus, FUX
Frobudden Forest sugebėjo surinkti pakankamą dalyvių skaičių.

Spring Awards’18
2018 metų gegužės 17 diena. Projekto
vadovas – Andrej Fadejev

Freshmen Initiation “Circus” – ISM
Pirmakursių krikštynos
2018 metų spalio 5 diena

Tradicinis ISM bendruomenei
skirtas muzikinis vakaras, kurio metu
buvo apdovanoti ISM dėstytojai.
Renginys vyko Green Hall.

Pirmakursių kuratorių komanda kartu su
ISM SA pakrikštijo ISM pirmakursius.
Krikštynos vyko orientacinių varžybų po
Vilnių formatu.

FUX Forbidden Forest – ISM Pirmakursių žygis 2018
2018 metų rugpjūčio 24-26 dienos. Projekto vadovai – Akvilė Zubernytė (iki 201806-07) ir Martynas Kavaliauskas

ISM SA Pokerio turnyras
2018 metų lapkričio 15 diena. Projekto vadovas – Oskaras Tarasevičius
2019 metų balandžio 11 diena. Projekto vadovas – Karolis Visockis
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Ataskaitinio laikotarpio metu ISM SA tradiciškai organizavo du pokerio
turnyrus – rudens ir pavasario semestrais.

GMV Live Music Event – gyvos muzikos vakaras
2018 metų lapkričio 29 diena.
Projekto vadovė – Vytautė
Strumylaitė
Kaip ir kasmet vyko ir
jaukusis rudens semestro gyvos
muzikos
vakaras,
kuriame
koncertavo ISM studentai. Renginį
priėme Green Hall, o jis sulaukė tokio didelio susidomėjimo, kad žiūrovams net
buvo sunku sutilpti.

ISM SA Orientacinės varžybos
2018 metų lapkričio 23 diena. Projekto
vadovė – Dovilė Micevičiūtė
2019 metų balandžio 18 diena. Projekto
vadovė – Agata Mackevič
Ataskaitinio laikotarpio metu
ISM SA organizavo dvejas orientacines
varžybas ISM studentams. Rudens
orientacinių tema buvo “The End Is
Near” ir vyko Encounter platformoje.
Pavasario semestrą vykusių orientacinių
“The Return of the Dark Forces”
komanda nusprendė pakeisti varžybų
koncepciją ir rengti jas fotomedžioklės
principu.

Creative Shock
2018 metų lapkričio 29 – gruodžio 2
dienos. Projekto vadovė – Kotryna
Kanclerytė
Įvyko
aštuntasis
ir
rekordinis
“Creative
Shock”
socialinio
verslo
situacijų
sprendimo konkursas. Konkurse
užsiregistravo 1741 dalyvis, tai yra
keturiasdešimčia procentų daugiau
nei ankstesniais metais.
Finalinio savaitgalio metu
priėmėme 10 geriausių komandų
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VIlniuje. Finalo metu buvo išsiaiškinti konkurso nugalėtojai, kuriems atiteko 2000
eurų piniginis prizas ir lėktuvo bilietai į pasirinktą pasaulio šalį, įvyko socialinio
verslo konferencija “Passion Meets Purpose”.
Untold ISM Stories
2018 metų gruodžio 4 diena, 2019
metų vasario 27 diena ir balandžio
29 diena. Projekto vadovė – Kamilė
Kreičmonytė
Ir šią kadenciją tęsėme
pokalbių ciklą su ISM dėstytojais.
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko trys
pokalbiai: su Tadu Šarapovu ir Vincentu Vobolevičiumi, kaip Kalėdų savaitės dalis,
su dėstytoju Tomoyuki Hashimoto. Trečiasis pokalbis su Dominyka Venciūte ir
Alfredu Chmieliausku buvo penktojo ISM Idėjų sodo gimtadienio programos dalis.
ISM Kalėdinė savaitė
2018 metų gruodžio 3-7 dienos.
Projekto vadovas – Karolis Visockis
Pirmąją gruodžio savaitę
ISM SA rūpinosi kalėdine nuotaika
universitete.
Studentų
ir
bendruomenės laukė vaišės, filmų
vakaras, kalėdinis paštas, muzika foje, gyvūnų prieglaudos vizitas, stalo futbolo
turnyras, „Untold ISM stories“ renginys.

Patirk 2019
2019 metų pavasario semestras.
Projekto
vadovė
–
Aušrinė
Šerpenskaitė
Vasario mėnesį startavo
registracija į ISM SA organizuojamą
praktikos projektą. ISM studentai
turėjo galimybę aplikuoti ir gauti
praktikos pozicijas šešiolikoje įmonių.
Pirmą kartą šis projektas tapo ir pajamų šaltiniu ISM SA – projekte norinčios
dalyvauti įmonės turėjo susimokėti dalyvio mokestį.
Kraujo donorystė ISM
2019 metų kovo 18 diena
Kartu su Nacionaliniu kraujo
centru
organizavome
kraujo
donorystės akciją ISM universitete,
kur visi ISM bendruomenės nariai
galėjo paaukoti kraujo.
Konferencija „So You Think You Can Sell Yourself? 2019“
2019 metų kovo 30 diena. Projekto vadovė – Ieva Kulikauskaitė
Konferencija apie pardavimų naudą ir subtilybes šiemet buvo gausi ir
dalyvių, ir turinio prasme. Skirtingų sričių pardavimų specialistai – Rima Vanagė,
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Dominyka Venciūtė, Jean BaptisteDaguene, Deividas Budginas ir Ieva
Elvyra Kazakevičiūtė – skaitė
pranešimus
konferencijos
žiūrovams, juos sekė diskusija
startuolių tema, o renginį užbaigė
Catalyst Baltic verslo simuliacija.

dalimi tapo jau minėtas „Untold ISM Stories“ su Dominyka Venciūte ir Alfredu
Chmieliausku.

Nacionalinis studentų protmūšis
2019 metų kovo – balandžio
mėnesiai. Projekto vadovė – Dovilė
Micevičiūtė
Balandžio 27 dieną vyko
Nacionalinio studentų protmūšio
finalas Vilniuje. Kuriame iš kitų
Lietuvos
universitetų
atrinkti
studentai kovojo dėl įvairių prizų – dovanų kuponų, knygų, festivalio “Radistai
Village” bilietų.
Idėjų sodo penktasis gimtadienis
2019 metų balandžio 29 diena. Projekto vadovė – Rūta Gavėnaitė
Penktąjį ISM Idėjų sodo gimtadienį organizavome kartu su ESN ISM. Visai
ISM benduomenei skirto renginio metu vyko piknikas su ledais, vaisiais ir, žinoma,
gimtadienio tortu. Skambėjo ISM vokalinio ansamblio „Voicity“ muzika, renginio
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Vidiniai ISM SA renginiai
ISM SA Pavasario motyvacinis seminaras
2018 metų gegužės 12 dieną vyko ISM SA Pavasario motyvacinis seminaras.
Čia narių laukė įvarios komandos formavimo ir stiprinimo užduotys ir iššūkiai.
ISM SA Rudens motyvacinis seminaras
2018 metų spalio 13 dieną vyko ISM SA Rudens motyvacinis seminaras,
kuriame jau dalyvavo ir naujai priimti SA nariai. Jiems tai buvo puiki proga
susipažinti su organizacija, akademine informacija, ISM SA senbuviais, o visai
organizacijai – pasiruošti darbingiems ir iššūkių kupiniems metams SA.

Inauguracija
2018 metų spalio 25 dieną įvyko ISM SA naujų narių Inauguracija. Oficialiai
inauguravome naujus narius – jų parašai nugulė į ISM SA knygą ir ant narystės
sutarčių.
ISM SA Kalėdos
2018 metų gruodžio 14 dieną Žmogiškųjų išteklių komitetas pakvietė ISM
SA narius švęsti Kalėdų, keistis dovanomis ir praleisti laiką kartu.
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Vidiniai ISM SA procesai ir pokyčiai
Įstatai
2018 metų balandžio 26 dieną vykusi ISM SA Konferencija patvirtino naują
ISM SA Įstatų projektą. Tačiau vėliau, atliekant teisines procedūras, paaiškėjo, kad
senuose įstatuose buvę netikslumai lėmė tai, kad įstatai buvo patvirtinti ne tame
organe ir Konferencija neturėjo kompetencijos keisti organizacijos įstatų.
Todėl 2018 metų gruodžio 6 dieną vykusio Visuotinio narių susirinkimo
metu buvo dar kartą keliamas įstatų klausimas ir jie buvo patvirtinti. 2019 metų
balandžio 19 dieną įstatai buvo priduoti Registrų centrui, o balandžio 24 dieną
gautas patvirtinimas, kad įstatai įregistruoti. Nuo tos dienos ISM SA veikia pagal
naujus įstatus.
Pagrindiniai pokyčiai organizacijos struktūroje pagal naujuosius ISM SA
Įstatus yra tai, jog nebeliko Konferencijos organo. Jo kompetencijas perėmė
Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi būti šaukiamas ne rečiau kaip kartą per
metus, o balso teisę Visuotiniame narių susirinkime turi visi Atstovybės nariai pagal
Valdybos patvirtintą sąrašą. Su visais įstatų pakeitimais galima susipažinti
elektroniniame ISM SA archyve.
Narių priėmimas
2018 metų rugsėjo 11 dieną Prezidento komanda pradėjo naujų narių
priėmimo į ISM SA procesą. Įvyko komitetų pristatymai studentams, simuliacijos,
akademinių žinių testas, motyvaciniai pokalbiai, bandomasis laikotarpis. Po
priėmimų atstovybės narių gretas papildė 43 naujokai.

Metų eigoje narius pavyko išlaikyti, todėl Prezideno komanda nematė
poreikio ir nusprendė nevykdyti papildomų priėmimų į ISM SA.
SA Mentorystė
Po naujų narių priėmimo Žmogiškųjų išteklių komitetas organizavo SA
mentorystės programą. Programa skirta pagerinti naujų narių integraciją,
supažindinti juos su kuo didesne SA dalimi.
Mokymai
ISM SA Žmogiškųjų išteklių komiteto ir viceprezidentų iniciatyva atstovybės
nariams buvo organizuojami reikalingi mokymai.
Ataskaitiniu laikotariu įvyko septyni skirtingi mokymai: Kotryna Kanclerytė
„Projektų valdymas“, Indrė Ubartaitė „Atstovavimo pagrindai“, Adomas Kerulis
„Adobe Illustrator“, Niko Amirgulašvili „Pardavimų pagrindai“, Lauryna Jodko
„Komunikacijos turinio mokymai“, Uršulė Sadauskaitė „Excel mokymai“, Benas
Šemeta „Pardavimų mokymai“.
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Pokalbiai su ISM SA nariais
Žmogiškųjų išteklių komitetas vykdė pokalbius su visais ISM SA nariais apie
jų motyvaciją, patirtis ir darbą ISM SA.
Visuotinis narių susirinkimas
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko vienas ISM SA Visuotinis narių susirinkimas –
2018 metų gruodžio 6 dieną. Jame ne tik buvo patvirtinti nauji ISM SA Įstatai, bet ir
pristatytos komitetų veiklos, įvykusių ir vykstančių ISM SA projektų ataskaitos.
Akademinių žinių testas
Per visą ataskaitinį laikotarpį buvo suorganizuoti trys akademinų žinių
testai – pirmasis kaip priėmimų dalis, antrasis rudens semestro metu jau visai
organizacijai ir trečiasis prieš 2019 metų gegužės 9 d. Visuotinį narių susirinkimą.
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Finansinė ataskaita
2018-04-20 – 2018-04-28
Išlaidos
Likutis banke ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2018.04.20) – €10514.12
banke bei €597.24 kasoje. ISM SA išlaidos finansų valdyme yra skirstomos į vidinės
ir išorinės veiklos sritis. Išorinei veiklai priklauso visi renginiai ir projektai skirti visai
bendruomenei. Turimą biudžetą sudaro projektui skiriamas finansavimas iš bendro
ISM SA biudžeto ir atskirai projektui surenkamos lėšos. Didžiausią išlaidų dalį (87%)
sudarė išorinė veikla.

Daugiausiai išorinės veiklos išlaidų (78%) buvo patirta dėl trijų projektų –
„Creative Shock 2018“ (49%), „FUX Pirmakursių stovykla“ (18%) bei LSP gamybos
parama studentams (11%). ISM Studentų kalendoriaus spausdinimo išlaidos sudarė
10% visų išorinės paskirties išlaidų patirtų per šį laikotarpį. Kita išorinė veikla, kuriai
priklauso mažesnio masto renginiai bei projektai (Pokerio Turnyras, Naktinių
Orientacinių varžybos, konferencija „So You Think You Can Sell Yourself“,
„Nacionalinis Studentų Protmūšis“, Gyvos Muzikos Vakaras ir kt.), sudarė 9% visų
išorinių išlaidų.

Išorinė veikla

Išlaidos

Creative Shock 2018

9%
10%

FUX 2018

13%
11%

51%

Išorinė veikla
Vidinė veikla

Parama studentams
Studento kalendorius 2018

19%
Kita

87%
Dėl pasikeitusių ISM SA buhalterinės apskaitos susitarimų, didžiausią dalį
(32%) visų vidinės veiklos išlaidų sudarė buhalterinės paslaugos. Kaip ir kiekvienais
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metais, ketvirtadalį vidinių išlaidų sudarė Rudens motyvacinis seminaras 2019.
Kitos vidinės išlaidos (27%) susideda iš smulkesnių ISM SA reprezentacinių poreikių
bei paramų, skirtų aktyviems ISM universiteto studentams.

Vidinė veikla

parama už pildytas projektines paraiškas bei tikslines LSP išmokas sudarė €5102.59
(PASTABA: dalį šių pajamų sudaro pinigai, gauti už 2017-2018 metų projektus, todėl
bendras vaizdas gali šiek tiek skirtis). Pirmą kartą šiais metais buvo renkamas
dalyvio mokestis iš įmonių už galimybę prisijungti prie praktikos projekto „Patirk“.
Šios naujos iniciatyvos dėka, ISM SA biudžetas buvo papildytas €550.
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Kita
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Pajamos
Didžiausias pajamų šaltinis šiais metais nepasikeitė – bendras renginių ir
projektų finansavimas, gautas iš ISM universiteto sudarė €13234.86 (36%). Pajamos
gautos finansuoti „Creative Shock 2018“ (PASTABA: daugiausiai parama skirta
pagrindinių ISM SA partnerių bei Vilniaus miesto savivaldybės; neįskaitant ISM
universiteto ir LSS skirtų lėšų) sudarė €8800. Lietuvos Studentų Sąjungos suteikta

Žemiau pateikta renginių biudžeto kontrolė iliustruoja, kaip buvo atliktas
išorinių renginių finansinis valdymas pagal susidarytą biudžeto planą finansinių
metų pradžioje. PASTABA: ataskaitinis laikotarpis yra 2018.04.20 – 2019.04.28,
todėl renginių ar projektų, kurių vykdymo datos pilnai neįeina į šį laikotarpį, likučiai
gali skirtis.
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Didžiausių ISM SA renginių biudžeto kontrolė
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Bendros per ataskaitinį laikotarpį gautos pajamos sudarė €37237.14
(€36545.42 į banką ir €941.42 EUR į kasą). Bendros išlaidos – €32713.63 (€32486.69
iš banko, €226.94 iš kasos). Galutiniai likučiai 2019.04.28 – €14467.28 banke bei
€1288.96 kasoje.
Projektai
Per ataskaitinį laikotarpį buvo pateiktos 4 projektinės paraiškos
finansavimui gauti:







Lietuvos studentų sąjungai:
„ISM SA Potencialo plėtojimo programa“ (gauta 350 eurų)
Lietuvos studentų sąjungai:
„Tarptautinio socialinio verslo situacijų konkurso „Creative Shock 2018“
finalinė konferencija“ (gauta 1000 eurų)
Vilniaus miesto savivaldybei:
„Tarptautinio socialinio verslo situacijų konkurso „Creative Shock 2018“
finalinė konferencija“ (gauta 1500 eurų)
Lietuvos švietimo, sporto ir mokslo ministerijai:
„Tarptautinis socialinio verslo situacijų konkursas „Creative Shock 2019“
(skirta 4500 eurų)

Pardavimų komiteto ataskaita
Per ataskaitinį laikotarpį ISM SA pardavimai, bedradarbiaudami su
partneriais, sukūrė 33 592.99 eurų pridėtinę vertę. Detalią Marketingo komiteto
ataskaitą galima rasti ISM SA Elektroniniame archyve.
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ISM SA Valdybos ataskaita
Susirinkimai ir elektroniniai balsavimai
2019-2020 m. laikotarpiu įvyko 6 Valdybos susirinkimai (2018 m. gegužės 1
d., gegužės 31 d., rugsėjo 6 d., lapkričio 5 d., 2019 m. vasario 21 d. bei kovo 1 d.)
bei 4 elektroniniai balsavimai (2018 m. gegužės 23 d., liepos 18 d., rugsėjo 28 d. bei
2019 m. balandžio 8 d.).
Pagrindiniai sprendimai
Gegužės 31 d. vykusio Valdybos susirinkimo metu nuspręsta patvirtinti
naująją didžiųjų ISM SA projektų (Creative Shock, TEDxISM ir Pirmakursių žygio)
vadovų rinkimų tvarką. Aptarus kiekvieno varianto pliusus ir minusus bei
išnagrinėjus praeitos Valdybos siūlymus nuspręsta nuo šiol projektų vadovus rinkti
darbo grupėse sudarytose iš ISM SA Prezidento, viceprezidento kultūrai bei to
paties projekto buvusių vadovų. Projektų vadovų rinkimai turi būti atviri visiems
ISM SA nariams.
Rugsėjo 6 d. Valdybos susirinkimo metu nusprendus tęsti tvarką, pagal
kurią už akademinių žinių testą bei vykdymą yra atsakinga ISM SA Valdybos išrinkta
darbo grupė, rugsėjo 11 d. nariai pakviesti prisijungti prie naujai formuojamos
darbo grupės. Vienai grupės narei nebegalint tęsti darbų, kovo 5 d. prie darbo
grupės prisijungti vėl pakviesti ISM SA nariai.

patvirtinti pasikeitimai komitetų pavadinimuose – marketingas tapo pardavimais,
o viešieji ryšiai – marketingu.
Darbą su Įstatais ataskaitiniu laikotarpiu tęsė praeitos Valdybos išrinkti
darbo grupės vadovai drauge su ISM SA Valdyba. Įstatų variantai pakartotinai buvo
teikiami ISM SA Visuotinio susirinkimo metu bei nariams patvirtinus vieną iš jų,
naujieji ISM SA Įstatai buvo patvirtinti notaro bei įregistruoti.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo dirbama su ISM SA Reglamentu. Atsižvelgiant
į praeitos Valdybos siūlymus bei išsinagrinėjus darbo reglamentų pavyzdžius
sudaryta ISM SA Reglamento struktūra bei aprašyta dalis punktų. Valdybos
sudarytas Reglamento aprašas, atlikti darbai kartu su siūlymais bus perduoti
naujajai ISM SA Valdybai.
2018-2019 m. ISM SA Valdyba taip pat rinko studentų atstovus į ISM
bakalauro programų komitetus, ISM Senatą bei Etikos komisiją. Siekiant užtikrinti,
jog ISM studentus atstovaus tinkami žmonės, kandidatai buvo prašomi pildyti
sudarytas anketas. Esant daugiau nei vienam kandidatui buvo inicijuojami
motyvaciniai pokalbiai su kandidatais.

Kovo 1 d. vykusio Valdybos posėdžio metu nusprendus, jog kai kurių ISM
SA komitetų pavadinimai netiksliai nurodo jų narių atliekamas funkcijas, buvo
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