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Prezidento žodis
Mano brangieji,
Kaip žmogus, kuris yra linkęs kritikuoti (bet tik tam, kad tobulėti J) dievinu akimirkas, kai žvilgteli atgal ir gali pasidžiaugti. Patikėkit, ši ataskaita
buvo būtent tokia viena ilga akimirka, nes rašymas šiek tiek užtruko. Širdį šildo Jūsų darbai, pasiekimai ir visi visi nuostabūs dalykai, ką Jūs nuveikėte
per tokį trumpą laiko tarpą! Žvilgtelėjau ir į tai, ką sakiau Jums prieš metus, stovėdama kaip kandidatė į prezidento postą. Drebančiomis kojomis
pasakojau, kokius tikslus su komanda turime ateičiai - matėme, kokie esame stiprūs ir žinojome, kur galime tobulėti. Prižadėjau nuostabius metus, jei
mumis patikėsite. Ir patikėjote. Ir metai buvo daugiau nei nuostabūs.
Išmokome kartu, kad sunkus darbas yra ne streso, o laimės šaltinis. Išmokome, kad progresas daug lengviau pasiekiamas, kai eina kartu su stipria
motyvacija ir tikėjimu. Tikėjimu organizacija, savimi ir komanda. Ne visada gali būti lengva, bet visada - verta.
O dabar svarbiausia, ir mano didžiausias noras yra, kad jūs nepamirštumėte visų šių pamokų. Noriu, kad nepaleistumėte to savo minimalaus
išprotėjimo ir tikėjimo, kad ėjimas „extra mile“ nėra pasipūtimo atoveiksmis ar karūnos ieškojimo procesas, o noro mokytis ir mokyti kitus ženklas.
Šiemet jau sakiau jums, kad man gyvenime svarbu atsakyti į visus „kodėl?“, bet dažniausiai, nerasime tų atsakymų savo mintyse - jiems reikia Jūsų
veiksmų. Nusiteikimo veikti. O tada jau viskas savaime paliks aišku. Šiandien aš žinau kodėl čia buvau, esu ir būsiu.
Mylima ISM SA, your potential is endless.
Visada Jūsų,
Viktorija Pociūtė
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ISM SA
Nariai
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ISM SA buvo 72 nariai. Šiuo metu
ISM SA yra 59 nariai.
ISM SA Valdyba
Pirmininkė – Elzė Šatkauskaitė
Jonas Kaučikas
Adomas Kerulis
Jurgita Sinkevičiūtė
ISM SA Revizijos komisija
Pirmininkas – Tadas Šlimas
Edgaras Barkovskis
Aistė Jakubauskaitė
ISM SA Prezidento komanda
Prezidentė – Viktorija Pociūtė
Vice prezidentė akademiniams reikalams – Karolina Skrebutėnaitė
Vice prezidentas finansams – Arnas Zygmantas
Vice prezidentė kultūrai – Kamilė Kreičmonytė
Vice prezidentė marketingui – Evelina Tvorogal
Vice prezidentė pardavimams – Aistė Jaudegytė
Vice prezidentė žmogiškiesiems ištekliams – Aistė Stankevičiūtė
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Studentų atstovai ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto organuose
Organas/Komisija

ISM Senatas

ISM Etikos komisija

Studentų atstovas

Laikotarpis

ISM SA Prezidentas

2019-04-08 iki dabar

Darius Krulikovskis

2018-05-23 iki 2019-05-06

Ajana Lolat

Nuo 2018-11-05 iki dabar

Tautvydas Klivickas

Nuo 2020-05-06 iki dabar

Meda Kerševičiūtė

Nuo 2019-02-21 iki 2020-02-27

Aistė Keblikaitė

Nuo 2019-02-21 iki dabar

Jonas Lazauskas

Nuo 2020-02-27 iki dabar

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

Ignas Saunorius
Nuo 2017-08-17 iki dabar

Indrė Ubartaitė
Kristina Matikonytė
Gritė Zaboratė

The Curriculum Committee of the Programmes of Economics
and Finance

Rytis Mikelionis

Nuo 2018-03-27

Kotryna Kanclerytė

Nuo 2017-08-17

Karina Isačenkova

Nuo 2018-09-28 iki dabar

Indrė Lastaitė

Nuo 2018-03-27 iki dabar

Pasiekimų stipendijos komisija

Viktorija Pociūtė

Mainų komisija

Viktorija Pociūtė

Astestacinė komisija

Viktorija Pociūtė

Nuo 2019-05-09 iki 2020-06-01
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ISM Senatas
vieta senate, buvo perleista ISM SA Prezidentui, dėl Alumni
asociacijos neveiksnumo. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko naujojo
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko tik du Senato posėdžiai – 2019 metų
delegato rinkimai, kuris pakeis Darių Krulikovskį. ISM SA Valdyba
rugsėjo 26 dieną ir 2020 metų gegužės 13 dieną. Pavasario/vasaros
iš trijų kandidatų išrinko Tautvydą Klivicką.
laikotarpio posėdis buvo praleistas todėl, kad buvo renkamas naujas
senatas ir ISM vis dar buvo naujojo rektoriaus paieškose. Pirmojo
ISM Etikos komisija
posėdžio metu buvo daug diskutuota apie mokslą ir tyrimų skyrių
ISM, jo veiklą ir ateitį. Taip pat bendrai apšnekėta ISM misija,
Studentų
delegatai
išrinktas ISM Senato pirmininkas – Baris Tan. Antrojo posėdžio metu
Etikos
komisijos
buvo pristatyta ruošiama naujoji ISM Strategija, pristatyti dėstytojų
posėdžiuose atstovauja
akreditavimo proceso rezultatai, taip pat buvo pristatyti pasikeitimai
studentams ir gina jų
bakalauro studijų programose ateinančioms kartoms ir diskutuota apie
interesus.
persikėlimą į nuotolines (online) studijas.
Ataskaitiniu laikotarpiu
Tuo tarpu, pagal ISM Senato
buvusią studentų atstovę Meda Kerševičiūtę, viešos atrankos tvarka
nuostatus, studentų atstovai Senate
nuo 2020 02 27 pakeitė Jonas Lazauskas. Atrankos metu į atvirą vietą
nebūna pilną jo kadenciją, o yra
ISM etikos komisijoje ISM SA sulaukė penkių aplikacijų.
renkami vienerių metų kadencijai
tokia tvarka, kad posėdyje visada
Programų komitetai (Curriculum Committees)
dalyvautų bent
vienas „senas“ narys. Rugsėjo
Programų komitetų paskirtis yra spręsti strateginius klausimus,
mėnesio posėdyje naujasis narys
susijusius su ISM studijų programų sudėtimi ir ateitimi. Kiekviename
buvo ISM SA prezidentė, kadangi
komiteta yra po vieną studentų atstovą iš kiekvienos studijų
2019-04-08 ISM SA Valdybos
programos. Nors komitetai įkurti dar 2017 metais, jų veikla yra
sprendimu ISM Alumni asociacijos
sustojusi. Per šį ataskaitinį laikotarpį neįvyko nei vienas programų
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komitetų posėdis, o su ISM Kokybės skyriumi buvo sutarta, kad
Atestacinė komisija
naujus delegatus rinksime prieš šaukiant susirinkimą, kadangi
studentai, kurie buvo išrinkti ir jau spėjo pabaigti universitetą, taip ir
2020 metų vasario 27 dieną vykusiame ISM Atestacinės komisijos
nesudalyvavo nei viename posėdyje – nenorima kartoti tokios pačios
posėdyje studentams atstovavo ISM SA Prezidentė – Viktorija
situacijos. Dėl komiteto prasmės ir ateities kalbėta ir su kokybės
Pociūtė. Atestacinės komisijos paskirtis yra atestuoti ir/arba perkelti
skyriumi, ir su ISM Studijų prorektore Vilte Auruškevičiene. Kadangi
ISM akademinius darbuotojus į kitas pareigas, atsižvelgiant į jų
ISM daugumą klausimų išsprendžia Studijų Komisijoje, nežinoma,
mokslinę veiklą ir kitus kriterijus. Džiugu, kad universitetas pradėjo
kaip atskirti šiuos du organus ir jų kompetencijas. Sutarta, kad bus
kviesti studentą iš ISM Etikos komisijos, sąžiningumo užtikrinimo
paruošti nauji organų aprašai, kurie aiškiai atskirs, kuriuos klausimus,
tikslais.
kuris organas turi spręsti.
Studijų komisija
Pasiekimų stipendijos komisija
Studijų komisijos pagrindinis tikslas yra spręsti studentų problemas,
prižiūrėti bakalauro rašymo procesus, tvirtinti akademinių metų
2019 metų gegužės 31 dieną įvyko ISM Pasiekimų stipendijos
kalendorių, pasirenkamuosius dalykus, suteikti akademines
posėdis, kuriuose studentams atstovauja ISM SA Prezidentė –
atostogas, atleisti nuo studijų mokesčio ir pan. Tad galima teigti, jog
Viktorija Pociūtė. Posėdis buvo skirtas patvirtinti stipendijų laimėtojų
šioje komisijoje sprendžiami klausimai yra arčiausiai studentų
sąrašą.
kasdienybės, todėl ISM SA atstovo dalyvavimas komisijos
posėdžiuose yra labai svarbus.
Mainų komisija
Ataskaitinio laikotarpio metu įvyko du mainų komisijos posėdžiai –
2019 metų rugsėjo 16 dieną ir 2020 vasario 19 dieną. Posėdžiuose
studentams atstovavo ISM SA Prezidentė – Viktorija Pociūtė. Abu
posėdžiai buvo skirti patvirtinti studentų išvykimą i mainus pagal
konkursinių balų eilę.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 17 Studijų komisijos posėdžių.
Penkiolikoje iš jų dalyvavo ISM SA Vice prezidentė akademiniams
reikalams Karolina Skrebutėnaitė, paskutinėse dvejose – Emilija
Ivašauskaitė.
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Akademinių kursų seniūnų programa

Kiti akademiniai procesai
ISM Rektoriaus inauguracija

2019 metų gegužės 8 dieną ISM Valdybos sprendimu naujuoju
rektoriumi ketverių metų kadencijai paskirtas Dalius Misiūnas. Tačiau
oficialiai pareigas eiti Misiūnas pradėjo 2019 metų rugpjūčio 26 dieną.
Smagu, kad dar oficialiai neprasidėjus pareigoms, būsimasis rektorius
atvyko į FUX stovyklą, ir mes buvome pirmoji rektoriaus studentų
karta,
su
kuria
jam
teko
bendradarbiauti. Rugsėjo 27 dieną
vyko ISM Rektoriaus inauguracija, į
kurią ISM SA Prezidentė ėjo kaip
Senato narė, bet ISM SA savo
iniciatyva
paruošė
rektoriui
sveikinimą – filmuką nuo visų
studentų ir dovaną – raktą nuo ISM
SA ofiso.

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 trys vyresnių kursų seniūnai.
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.
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Seniūnai buvo įtraukti į ISM naujos vizijos,
vidurio semestro susitikimai taip pat buvo vykdomi ir studentų
misijos ir vertybių kūrimą. Taip pat, seniūnų
nuomonė buvo renkama ir būtent šiuo klausimu, bei įprastai, dėl
pagalba buvo rinkta ir visų studentų
studijuojamų dalykų ir programų.
nuomonė.
Pirmakursių kuratorių programa
Taip pat, 2019 metų lapkričio 12 dieną ISM
Dar 2019 gegužę ISM SA Akademinių reikalų komitetas pradėjo
SA akademinių reikalų komiteto iniciatyva
pirmakursių atrankos procesą, o gegužę jau buvo atrinkti 12 vyresnių
seniūnams ir akademams ISM Kokybės
kursų studentų, kurie globojo ir padėjo naujiems ISM studentams
skyrius suorganizavo mokymus, kuriuose atstovai susipažino su ISM
jaustis saugiau ir greičiau adaptuotis, žinoma, buvo aprūpinti visa
siekiamomis FIBAA ir AACSB akreditacijomis.
reikalinga informacija.
Vidurio semestro kokybės susitikimai
ISM SA organizavo mentorių mokymus ir susitikimus dar prieš
ISM SA Akademinių reikalų komiteto nariai jau trečius metus
prasidedant mokslo metams. Mentoriai pagal galimybes dalyvavo
kiekvieną semestrą dalyvauja vidurio semestro kokybės susitikimuose
sutarčių pasirašymo dienose ISM, kur visi pirmą kartą susitikome su
ir renka juose išsakytus komentarus (ir pagyras, ir pastabas) apie
būsimais pirmakursiai, atvyko ir į ISM SA organizuojamą pirmakursių
studijų dalykus ir programas. Taip pat po kiekvienos susitikimų sesijos
stovyklą. Mentorių komandos nuomonė taip pat labai svarbi ISM
ISM SA akademai parengia analizes, stebi, kurie komentarai kartojasi
administracijai organizuojant įžanginę savaitę pirmakursiams.
keletą metų ar semestrų iš eilės, aiškinasi problemas, kodėl klausimai
Mentoriai padėjo ISM SA koordinuoti pirmakursių seniūnų rinkimus
nebuvo išspręsti. Daugiausiai problemų bus ištaisyta ir ryškiausi
ir
suorganizavo
puikias
pasikeitimai laukia 2020 m. įstosiančių, kuriem buvo iš naujo
pirmakursių krikštynas.
perdėliotos programos (t.y. išimti dalykai ar pakoreguota eiga
Šiuo metu vyksta pirmakursių
atsižvelgiant į dabartinių studentų atsiliepimus). Taip pat nuo šio
kuratorių atranka 2020-2021
semestro ISM SA akademų dėka programų vadovai privalomai savo
akademiniams metams.
studentams siunčia savo veiksmų planą ir rezultatus, dėl jų išsakytų
pastabų. Smagu, kad persikėlus į internetinę platformą mokslams,
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ISM Studento kalendorius
efektyviai padėjome tarptautinių ryšių skyriui išsigryninti savo darbo
stiprybes ir silpnybes.
ISM SA kaip ir kasmet išleido ISM
Studento kalendorių. Universitetą jie
Baigiamųjų darbų rašymo ir vertinimo proceso apklausos
pasiekė spalio pradžioje, o juose studentai
ISM SA jau keletą metų iš eilės renka bakalauro studijų absolventų
gali ne tik planuoti savo laiką, bet ir rasti
nuomonę apie baigiamųjų darbų rašymą ir vertinimą. Per ataskaitinį
reikalingiausią informaciją apie studijas,
laikotarpį bakalauro studentai pildė dvi tokias apklausas, 2019 metų
universiteto gyvenimą ir ISM SA
pavasarį bendras balas buvo 4 iš 5 galimų, o 2020 metų žiemą – 3.7.
Renginius.
Buvo
atspausdinta
ir
Taip pat, ataskaitinio laikotarpio metu buvo nuspręsta šią apklausą
studentams išdalinta 600 kalendorių.
pritaikyti ir vykdyti ir su magistro studentais. Smagu, kad jie taip pat
noriai pildė apklausą ir šioje srityje programų vadovai, darbų vadovai
galės tobulėti. 2019 metų pavasarį magistrų apklausoje bendras
Apklausa ir focus grupė dėl mainų
rezultatas buvo 4.1 iš 5, o 2020 metų žiemą – 4.2. Žinoma, šie balai
programų
neparodo tikrųjų problemų, silpnų vietų, bet ISM SA akademinių
reikalų komitetas bendradarbiaudamas su ISM administracija
Per
ataskaitinį
laikotarpį
SA
išanalizuoja šiuos duomenis, absolventų komentarus ir išgrynina
Akademinių reikalų komitetas glaudžiai
taisytinas vietas. Šiuo metu baigiantieji studentai taip pat jau pildo
bendradarbiavo su Tarptautinių ryšių
naujai išleistą apklausą.J
skyriumi, kurie kreipėsi į mus su
prašymu atlikti apklausą apie mainų
ISM SA Naujienlaiškis
programas. Po išanalizuotų rezultatų
visgi liko šiek tiek neatsakytų klausimų,
Ataskaitinio laikotarpio metu ISM SA studentams išsiuntė keturis
todėl buvo sušaukta focus grupė, kurioje
naujienlaiškius. Naujienlaiškio pavidalu studentus pasiekdavo
surinkome skirtingas nuomones dėl
svarbiausia informacija apie vykstančius ir praėjusius akademinius
mainų programų turinčius žmones ir
procesus, artėjančius ISM SA renginius ir ISM SA veiklą apskritai.
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Svarbios akademinės informacijos sklaida
ISM SA Kokybės vertinimo apklausa
ISM SA, norėdama plačiau paskleisti universiteto informaciją,
padėdavo universitetui ja dalintis savo kanalais. Studentai buvo
informuojami apie pasirenkamųjų dalykų rinkimąsi,
kokybės
apklausas, taip pat perėjus į nuotolinį mokymąsį, stengėmės suteikti
informaciją dėl mokslų, bet ir dėl psichologinių konsultacijų.

2019-2020 akademinių metų
pabaigoje buvo vykdyta ISM SA
Kokybės vertinimo apklausa,
kurios metu buvo siekiama
išsiaiškinti kokius poreikius turi ir
su
kokiomis
problemomis
susiduria
ISM
universiteto
studentai.
Bendrai, apklausą užpildė mažas skaičius studentų. Tai buvo pastebėta
jau prieš du metus, kad internetinė apklausa nėra geriausias variantas,
tačiau karantino aplinkybės neleido pasiekti žmonių tiesiogiai. Visgi,
tikimės, kad būsima prezidento komanda ras vertingų įžvalgų.

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 2019 metų liepos 29-31
dienomis sutarčių pasirašymo metu ISM SA suteikė būsimiems
pirmakursiams galimybę nusifotografuoti pažymėjimui ir padėjo
užsiregistruoti www.lsp.lt sistemoje.
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Neoficialūs LSS Tarybos susirinkimai

Atstovavimas išorėje
Lietuvos studentų sąjunga
LSS Taryba

2019 metų birželio 23 dieną vyko mano pirmoji, oficiali Lietuvos
Studentų Sąjungos Taryba. Jos metu vyko naujo LSS valdybos nario
rinkimai, balsavome už iš anksto paruoštų klausimų variantus – tiek
LSP išmokų tema, tiek akademinių atostogų ir akademinės skolos
terminų tema.
2019 metų rugsėjo 28 diena - LSS Taryba Klaipėdoje. Tarybos metu
pristatytos LSS veiklos ir finansinės ataskaitos, išrinktas naujas LSS
Valdybos narys, labai daug diskutuota apie LSS gamybą,
administravimą, išdavimą ir tarpinius rezultatus, pristatytas
akademinio sąžiningumo tyrimas.
2019 metų gruodžio 15 diena - Taryba Kaune - kaip visada,
peržiūrėjome praeitas veiklas, atliktas apklausas, išleistus ir gautus
finansus. Taip pat diskutavome apie poziciją dėl nemokamo bakalauro
įgyvendinimo ir priėmimų į aukštąsias mokyklas.
2019 metų kovo 7 dieną LSS Taryba vyko Vilniuje, ISM. Šią Taryba
rinkome naują valdybą, svarstėme darbo grupių klausimus, LSP
klausimus dėl kainos ir administravimo, kelti klausimai dėl ilgalaikių
LSS pozicijų, pristatytas LSS biudžeto projektas.

2019 metų birželio 7 dieną LSS Tarybos diskusija dėl LSP išmokų.
Ataskaitinio laikotarpio metu kilo LSP kaina, keitėsi pristatymo
studentui būdas, todėl Taryba susitiko išsiaiškinti ir pasikalbėti apie
naujus komunikacijos būdus ir atnaujintą gamybos procesą.
2019 metų birželio 20 dieną LSS Tarybos kalbėjosi apie akademinės
skolos ir akademinių atostogų sąvokų formavimą. Lietuvos studentų
sąjungą pastebėjo problemą, kad daugumoje aukštųjų mokyklų
skiriasi šie apibrėžimai, o Sąjunga neturi savo pozicijos šiuo klausimu
– šiems dalykams išsiaiškinti ir buvo skirtas susitikimas.
2019 metų spalio 8 dieną LSS Taryba ir LSS valdyba susitiko pasitarti
dėl LSS įstatų ir darbo reglamento, peržiūrėti taisytinas vietas ir
parengti projektą.
2019 metų lapkričio 20 dieną LSS sprendė klausimus dėl tolimesnių
veiksmų plano susijusio su valstybės biudžeto svarstymu.
2020 metų balandžio 1 dieną LSS taryba nuotoliniu būdu aptarė
nuotolinio mokymosi situaciją visose aukštosiose mokyklose.
LSS Konferencija
2019 metų gruodžio 20 dieną vyko LSS konferencija - tai aukščiausias
LSS valdymo organas. Šį kartą ISM SA delegavo 4 ISM SA nares:
Karoliną Skrebutėnaitę, Eveliną Tvorogal, Ievą Kulikauskaitę ir Aistę
Keblikaitę. Konferencijos keli svarbiausių punktų - reglamento ir
įstatų keitimas ir tvirtinimas.
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Kita veikla išorėje
2019 metų rugpjūčio 1 dieną LSS biuras išbandė naują, laiką
taupančią mokymų sistemą ir darė juos elektroniniu būdu. Startavome
2019 metų gegužės 15 dieną Studijų kokybės vertinimo centro
mokymais apie organizacinę kultūrą, kuriuos vedė LSS biuro
organizuotuose mokymuose akademinio pasaulio atstovams man teko
organizacijos stiprinimo vadovė Justina.
atlikti ekspertės - vertintojos vaidmenį. Įvairių sričių profesoriai dirbo
2019 metų rugsėjo 11 dieną LSS Taryba susitiko su Studijų Kokybės
grupėse ir kūrė studijų krypčių aprašus. Po jų mokymų ir pristatymų,
Vertinimo Centro atstovais. Susitikimo metu SKVC pristatė pirminę
kviesti ekspertai turėjo patvirtinti, kur tikrai stiprūs ir verti tolimesnio
versiją Nacionalinės Studentų Apklausos programėlės.
vystymo sprendimai, išsakyti kritiką silpniems ir pateikti siūlymus dar
2019 metų gruodžio 15 dieną kartu su LSS Taryba susitikome su
geresniems sprendimams.
LamaBPO prezidentu ir diskutavome apie mažėjantį studentų skaičių
2019 metų birželio 8-9 dienomis LSS organizavo “VEIK” mokymus,
Lietuvoje, numatomus priėmimų skaičius kitais metais ir švietimo
skirtus komitetų pirmininkams, kitaip - mūsų VP. Juose dalyvavo
ateitį.
viceprezidentė akademiniams reikalams Karolina Skrebutėnaitė.
2020 gegužės 11 ir 14 dienomis LSS vykdė mokymus prezidentams ir
Savaitgalio metu dalyviai klausė įvairių pranešimų apie atstovavimą ir
potencialiems kandidatams apie NVO teisinį reguliavimą. Mokymose
jo svarbą, apie komandos stiprinimą. Taip pat, dalinosi veiklos
dalyvavome aš ir Aistė Jaudegytė.
patirtimi su kitų atstovybių nariais.
2019 metų birželio 21-23 dienomis LSS organizavo “VADOVAUK”
mokymus savivaldų prezidentams. Jų metu ne tik stiprinome
prezidentų komandą baidarių žygyje, bet ir mokėmės vieni iš kitų,
dalinomės geraisiais strategijų ir jų kūrimo pavyzdžiais. Noriu
pasidžiaugti, kad ISM SA Strategija ir tai, kaip mes kuriame savo
veiklos planus buvo paminėti, kaip gerosios praktikos. Taip pat
debatavome konsolidacijos ir nemokamo bakalauro temomis. Šnekant
apie nemokamo bakalauro temą, visos dienos trukmės simuliacijos
metu man teko dirbti prie šios temos rengiant studentų poziciją ir
pasiūlymus įstatymo projekto keitimui.
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Pirmakursių krikštynos

Išoriniai ISM SA renginiai ir projektai
FUX EXODUS – ISM Pirmakursių žygis 2019

2019 metų rugpjūčio 23-25 dienos. Projekto vadovės – Elzė
Šatkauskaitė ir
Kamilė
Kreičmonytė.
Tradiciškai ISM
pirmakursių
žygis
organizuojamas
dar neprasidėjus
akademiniams
mokslo metams
ir sukuriamas
tikras trijų dienų
nuotykis, kurio metu pirmakursiai užimti įvairiausiomis veiklomis –
tiek protinėmis, tiek fizinėmis: estafetės, orientacinės, verslo
simuliacija ir užduotys. Smagu, kad savaitgalio metu pirmakurisiai
turi progą pabendrauti ir su universiteto dėstytojais, savo programų
vadovais.

Pirmakursių kuratorių
komanda su ISM SA
pagalba pakrikštyjo
pirmakursius.
Krikštynos
vyko
orientacinių varžybų
po Vilnių formatu,
serialų tema.
Kraujo donorų diena ISM
2019 metų spalio 9 diena
Kartu su VUL Santaros
klinikų kraujo centru
organizavome
kraujo
donorystės akciją ISM
universitete, kurios metu
visi ISM bendruomenės
nariai galėjo paaukoti
kraujo.
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ISM SA Orientacinės varžybos
GMV – gyvos muzikos vakaras
2019 metų lapkričio 8 diena. Vadovė – Justina Nikitinaitė.
Orientacinių tema – Heroes & Villains. ISM SA komanda nusprendė
negrįžti
prie
encounter
platformos,
o
kiekvieną užduotį ir
detalę
šiame
renginyje
sukūrė
patys.

2019 metų lapkričio 28
diena. Vadovė – Urtė
Gančeriūtė.
Kaip visada, neįtikėtino
susidomėjimo
sulaukiantis, jaukiausias
gyvos muzikos vakaras,
kuriame koncertuoja ISM
studentai ir svečiai.
Creative Shock

ISM SA Pokerio turnyras
2019 metų lapkričio 14 diena. Vadovas – Kasparas Karalius.

2019 metų lapkričio 28 –
gruodžio
1
dienos.
Projekto
vadovas
–
Mantas Banys.
Rekordus
sumušęs
devintasis „Creative Shock“ socialinio verslo situacijų sprendimo
konkursas. Finalinio savaitgalio metu ISM trečius rūmus sudrebino
socialinio verslo konferencija „Equation for Impact“, o patį finalinį
savaitgalį nepamirštamu pavertė ne tik komanda, bet ir TOP 10
protingiausių komandų atvykusių į Vilnių.
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ISM Kalėdos
Patirk 2020
2019 metų gruodžio 4-6 dienos. Projekto vadovė – Viktorija
Veršalovičiūtė. Šį projektą ISM SA organizavo bendradarbiaudama su
ESN ISM. Komanda pasirūpino, kad vos prasidėjus gruodžio mėnesiui
ISM bendruomenė pajustų
artėjančias
Kalėdas
ir
atostogas.
Tam
tikslui
pasiekti buvo surengtos
sausinių puošimo dirbtuvės,
visus pasiekė kalėdinis ISM
paštas,
vieną
dieną
paskyrėme “ugly christmas
sweater” garbei, net ir
šuniukai
apsilankė
universitete, o mes jiems
surinkome 100eur paramą.
Taip pat vyko ir stalo futbolo
turnyras, o gruodžio 6 dieną
įvyko kalėdinis Untold ISM
stories renginys su naujuoju rektoriumi Daliu Misiūnu, kurio vadovė
– Kotryna Motiejūnaitė.

2020 metų pavasario semestras. Projekto vadovė – Olivija Sidaraitė.
Sausio mėnesį startavusi registracija į ISM SA organizuojamą
praktikos projektą norėjo užtikrinti, kad ISM studentai į pavasario
semestrą
grįžtų
su
trenksmu – praktika
pageidaujamoje
įmonėjė, o galėjo rinktis
iš įvairiausių: Deloitte,
Nestle, Civitta, Strategy
Labs ir kt.
Deja, bet dėl susiklosčiusių aplinkybių ir paskelbto karantino
pavasario orientacinės, pokeris, „So you think you can sell yourself“
konferencija, Nacionalinis Studentų Protų mūšis ir ISM Idėjų sodo
gimtadienis buvo atšaukti.
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ISM SA Inauguracija

Vidiniai ISM SA renginiai

2019 metų spalio 23 dieną įvyko ISM SA naujų narių Inauguracija.
Oficialiai inauguravome naujus narius – jų parašai nugulė į ISM SA
knygą ir ant narystės sutarčių.

ISM SA Sąskrydis
2019 metų gegužės 11 dieną
ISM SA Žmogiškųjų išteklių
komitetas suorganizavo ISM
SA Sąskrydį, kurio tikslas buvo
esamiems nariams susipažinti
su įvairių kartų buvusiais ISM
SA nariais, pakalbėti apie SA
praeitį, dabartį ir ateitį.

ISM SA Kalėdos
2019 metų gruodžio 13 dieną Žmogiškųjų išteklių komitetas pakvietė
ISM SA narius švęsti Kalėdų, keistis dovanomis ir praleisti laiką kartu.

ISM SA Motyvacinis nuotykis
2019 metų spalio 12-13
dienomis vyko ISM SA
motyvacinis nuotykis, kuriame
jau dalyvavo ir naujai priimti
SA nariai. Jiems tai buvo puiki
proga
susipažinti
su
organizacija, ISM SA senbuviais, o visai organizacijai – pasiruošti
darbingiems ir iššūkių kupiniems metams SA.
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Mentorystės programa

Vidiniai ISM SA procesai ir pokyčiai
Narių priėmimas

2019 metų rugsėjo 10 dieną Prezidento komanda pradėjo naujų narių
priėmimo į ISM SA procesą. Įvyko komitetų pristatymai studentams,
simuliacijos, akademinių žinių testas, motyvaciniai pokalbiai,
bandomasis laikotarpis.
Metų eigoje didžioji dalis narių liko, todėl Prezideno komanda nematė
poreikio ir nusprendė nevykdyti papildomų priėmimų į ISM SA.

Po naujų narių priėmimo Žmogiškųjų išteklių komitetas organizavo
SA mentorystės programą. Programa skirta pagerinti naujų narių
integraciją, supažindinti su SA gyvenimu ir kultūra, parodyti jiems,
kaip labai jų laukėme ir kaip šiltai priimame.
Mokymai
ISM SA Žmogiškųjų išteklių komiteto ir viceprezidentų iniciatyva
atstovybės nariams buvo organizuojami reikalingi mokymai.
Pardavimų pagrindai – Jurgita Sinkevičiūtė; SA organizacinė kultūra
– Viktorija Pociūtė; Projektų valdymas – Kotryna Kanclerytė;
Atstovavimo pagrindai – Indrė Ubartaitė; Adobe Illustrator – Donata
Poleiko ir Dajana Timofeičeva; Marketinginio teksto rašymas – Elena
Žukauskaitė; Pokalbių vedimas – Kasparas Kučinskas, Pardavimų
pagrindai vol 2 – Benas Šemeta.
Pokalbiai
Žmogiškųjų išteklių komitetas vykdė pokalbius su visais ISM SA
nariais apie jų motyvaciją, patirtis ir darbą ISM SA. Surinkti ir
apibendrinti komentarai buvo perduoti prezidento komandai, kuri
stengėsi pasitaisyti pagal juos.
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ISM SA Visuotinis narių susirinkimas
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko vienas ISM SA Visuotinis narių
susirinkimas – 2019 metų gruodžio 11 dieną. Jame ne tik buvo
patvirtinta ISM SA finansinė ataskaita 2018-09-01 – 2019-08-31, bet
ir pristatytos komitetų veiklos, įvykusių ISM SA projektų ataskaitos.
Akademinių žinių testas
Valdybos sprendimu akademinių žinių testo organizavimas 2019 metų
gegužės mėnesį buvo perduotas akademinių reikalų komitetui, o darbo
grupė atšaukta. Per visą ataskaitinį laikotarpį buvo suorganizuoti trys
akademinų žinių testai – pirmasis kaip priėmimų dalis, antrasis kartu
priėmimo metu, tačiau skirtas esamiems SA nariams ir trečiasis prieš
2020 metų Visuotinį narių susirinkimą.
Finansinės ataskaitos
Per visą ataskaitinį laikotarpį buvo parengtos ir registrų centrui
pateiktos trys metinės finansinės ataskaitos: 2016-09-01 – 2017-0831; 2017-09-01 – 2018-08-31; 2018-09-01 – 2019-08-31.
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ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO
STUDENTŲ ATSTOVYBĖS
FINANSINĖ ATASKAITA (2019.04.29 – 2020.05.25)
Išlaidos
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2019.04.29) pinigų likutis banke
buvo €14467,28 bei €1288,96 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
(78,43%) sudarė išorinė
veikla.

buvo patirta dėl trijų projektų – „Creative Shock 2019“ (62,6%), „FUX
žygis 2019“ (20,27%) bei ISM Studentų kalendoriaus spausdinimo
(9,74%). Kita išorinė veikla, kuriai priklauso mažesnio masto
renginiai bei projektai (Pokerio Turnyras, Naktinių Orientacinių
varžybos, „Nacionalinis Studentų Protmūšis“, Gyvos Muzikos
Vakaras, Sąskrydis ir kt.), sudarė tik 6,74% visų išorinių išlaidų.

Daugiausiai
išorinės
veiklos išlaidų (92,61%)
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Dėl šiuo ataskaitiniu laikotarpiu ISM SA įsigytų naujų biuro kėdžių,
Pajamos
didžiausią dalį (25,94%) visų vidinės veiklos išlaidų sudarė biuro
Didžiausias pajamų šaltinis šiais metais nepasikeitė – bendras renginių
išlaidos. Kaip ir kiekvienais metais, nemažą dalį vidinių išlaidų sudarė
ir projektų finansavimas, gautas iš ISM universiteto sudarė €12700
Rudens motyvacinis seminaras – 19,47% visų vidinės veiklos išlaidų.
(43,15%). Svarbu paminėti, jog 24,41% (€3100) visų ISM universiteto
Taip pat beveik penktadalį (20,20%) vidinių išlaidų sudarė
per metus skirtų lėšų buvo skirta „Creative Shock 2019”. Kitos
buhalterinės paslaugos. Vidinės atributikos įsigijimo išlaidos sudarė
pajamos gautos finansuoti „Creative Shock 2019“ sudarė €7140.
12,59% visų vidinės veiklos išlaidų. Svarbu paminėti, jog ataskaitiniu
Didžioji paramos dalis buvo gauta iš Lietuvos Respublikos Švietimo,
laikotarpiu buvo pateiktos net 3 ISM SA finansinės ataskaitos už
Mokslo ir Sporto Ministerijos, ilgalaikių partnerių bei Vilniaus miesto
ankstesnius finansinius metus. Tai lėmė padidėjusias išlaidas
savivaldybės; neįskaitant ISM universiteto lėšų. Lietuvos Studentų
Valstybinei Mokesčių Inspekcijai – jos sudarė 4,89% vidinių išlaidų.
Sąjungos suteikta parama už tikslines LSP išmokas sudarė €386,51.
Kitos vidinės išlaidos (16,91%) susideda iš smulkesnių ISM SA
Šiais metais jau antrą kartą buvo renkamas dalyvio mokestis iš įmonių
reprezentacinių
projekto „Patirk“ metu. Šios iniciatyvos dėka, ISM SA biudžetas buvo
poreikių
bei
papildytas €250.
paramų, skirtų
aktyviems ISM
universiteto
studentams.
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Žemiau pateikta renginių biudžeto kontrolė iliustruoja, kaip buvo
Didžiausių ISM SA renginių biudžeto
atliktas išorinių renginių finansinis valdymas pagal susidarytą
kontrolė
500
biudžeto planą finansinių metų pradžioje.
400
PASTABA: ataskaitinis laikotarpis yra 2019.04.29 – 2020.05.25,
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SA banko sąskaitą, tad tikėtina, jog faktinis renginio likutis skirsis.
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Bendros per ataskaitinį laikotarpį gautos pajamos sudarė €28767,59.
Bendros išlaidos – €28268,15 (€28095,61 iš banko, €172,54 iš kasos).
Taip pat svarbu paminėti, kad ataskaitiniu laikotarpiu €1060 buvo
įnešta iš kasos į banką. Galutiniai likučiai 2020.05.25 – €16192,6
banke bei €56,42 kasoje.
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ISM SA VALDYBOS ATASKAITA
2019 05 09 – 2020 06 01
Susirinkimai ir elektroniniai balsavimai
2019-2020 m. laikotarpiu įvyko 4 Valdybos susirinkimai (2019 m.
gegužės 14 d., rugsėjo 18 d., 2020 m. vasario 17 d. Ir gegužės 14d. )
bei 2 elektroniniai balsavimai (2019m. spalio 28 d. ir gruodžio 06 d.).
Neformalių Valdybos susitikimų įvyko 3 (2019m. Lapkričio 5d. 2020
m. Kovo 4d. Ir balandžio 24d.)
Pagrindiniai darbai
Gegužės 14d. Valdybos susirinkimo metu buvo nuspręsta nebešaukti
darbo grupės akademinių žinių testo organizavimui ir įpareigoti
akademinių reikalų komitetą jį paruošti ir įvykdyti. Testą ruošia du
viceprezidento įgalioti žmonės, o visi kiti laiko kartu su visa studentų
atstovybe. Per ataskaitinį laikotarpį buvo suorganizuoti du
akademiniai žinių testai (rudenį priėmus naujus SA narius ir pavasarį
prieš Visuotinį narių susirinkimą)
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigtas rašyti ISM SA Reglamentas ir
jo priedas ISM SA narių akreditavimo reglamentas. Siūlymas naujai
Valdyba jį peržvelgti ir pasitvirtinti naujos kadencijos pradžioje bei
sugalvoti strategiją kaip jį pritaikyti naudojimui. Visi neformalūs
Valdybos susitikimai buvo skirti Darbo Reglmento rašymui bei
tobulinimui.
2019-2020 m., ISM SA Valdyba rinko studentų atstovus į ISM Senatą
ir Etikos komisiją. Siekiant užtikrinti kandidatų tinkamumą
pozicijoms, buvo prašoma užpildyti sudarytas anketas. Esant daugiau

nei vienam kandidatui buvo inicijuojami motyvaciniai pokalbiai su
kandidatais.
2020 m. balandžio m. buvo organizuojami ir išrinkti Creative Shock ir
Pirmakursių žygio vadovai.
Valdyba šiais metais naujos strategijos neparašė dėl dabartinės
situacijos Lietuvoje. Manoma, kad organizacijai, dėl epidemiologinių
priežasčių (pandemijos) esančiai dalinėje stagnacijoje, nėra būtina
kurti dokumentą, kuriuo nariai turėtų vadovautis ateinančius tris
metus. Strategijos kūrimas atidedamas kitiems metams.
2019-2020 metų Valdyba linki ISM SA nariams pilnos įspūdžių
vasaros, nesustoti tobulėti, stiprėti ir augti kartu.
Su meile,
ISM SA Valdyba
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