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Projekto tikslas

1. Padėti pirmo kurso studentui kūrybiškai bei visapusiškai integruotis į universiteto aplinką.
2. Ugdyti studentų pilietiškumo jausmą per įsitraukimą į universiteto bendruomenės veiklą, didesnį dėmesį skiriant
socialinę atskirtį patiriantiems studentams.
3. Pirmo kurso studentams suteikti žinių apie akademinę bendruomenę, jų pareigas ir atsakomybes.
4. Supažindinti su Universiteto teikiamomis sportinėmis, kultūrinėmis, pilietinėmis galimybėmis, turiningo
laisvalaikio praleidimu.
5. Supažindinti su miesto teikiamomis sportinėmis, kultūrinėmis ir pilietinėmis galimybėmis, turiningo laisvalaikio
praleidimu.
6. Supažindinti studentus su akademiniais procesais universitete.
7. Suteikti reikiamą informaciją akademinių grupių seniūnams siekiant tinkamai atstovauti savo akademinę grupę bei
stiprinti informacijos sklaidą tarp akademinės bendruomenės.

Abiturientas įstojęs į universitetą ir atvykęs studijuoti į kitą miestą, patiria didelį stresą ir įtampą: studentas atsiduria
jam nepažįstamoje aplinkoje, kurioje iškyla nemažai klausimų, į kuriuos pačiam atsakyti dažniausiai yra sudėtinga.
Naujoje aplinkoje yra daug įvairių pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių veiklų, su kuriomis dažniausiai studentas
nėra supažindintas. Kitoje akademinėje bendruomenėje studentui reikia kurti naujus socialinius ryšius, kuriuos sukurti
ne visada yra lengva. Nauja akademinių procesų struktūra, nuotolinio ir mišraus mokymosi ypatumai daro įtaką
studentų psichologinei būklei. Esant sudėtingai epidemiologinei situacijai Lietuvoje didžioji dalis veiklų perkeliama į
nuotolinę erdve, kuri mažina studentų socialinius gabumus. Studentams vis sunkiau yra užmegzti naujas pažintis gyvai,
dėl ko gali atsirasti bendravimo trūkumas. Šią problemą blogina ne tik vyraujanti epidemiologinė, bet ir studentų
minkštųjų ir socialinių įgūdžių stoka, kuri užleista jau bendrojo ugdymo įstaigose. Tokia situacija turi neigiamos įtakos
organizacijomis, kurių strategija ir veikla yra paremta narių, savanoryste, motyvacija, noru kurti ir tobulėti.
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Projekto dalyviai, dalyvių
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Laukiami projekto
įgyvendinimo rezultatai

Projekto partnerių
pavadinimai

Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmo kurso, visų esamų studijų krypčių studentai ir II, III, IV kurso
studentai (savanoriai) iš visų esamų studijų krypčių. Taip pat pagal Erasmus+ programą atvykę I pakopos ir visų studijų
krypčių studijuoti VILNIUS TECH studentai bei užsienio studentai, atvykę studijuoti į VILNIUS TECH I pakopos
studijose.
Pirmo kurso studentų integracinės programos pagrindinės veiklos, kurias vykdysime siekiant, jog pirmų kursų bei
užsienio šalių studentai patirtų kuo mažesnį stresą ir įtampą bei lengviau ir efektyviau prisitaikytų prie naujos
akademinės aplinkos ir galėtų kelti savo idėjas, iniciatyvas, kuriant naujus projektus mokslo, meno, sporto ar kita
kūrybine su studentais susijusia veikla:
1. Paskaitų ciklas apie akademinius ir socialinius reikalus universitete
2. Kuratorių patirčių pasidalijimų stovykla
3. Pirmakursių stovykla (6 stovyklos)
4. “International Students Camp” (1 stovykla)
5. Pirmakursių integracinė savaitė bei tęstinė programa su kuratoriais
6. Seniūnų inkubatorius (mokymai pirmo kurso akademinių grupių seniūnams)
Sumažėjęs pirmakursių patiriamas stresas naujoje aplinkoje. Pirmo kurso studentai pažįstantys naują akademinę ir
socialinę aplinką bei naujos aplinkos teikiamomis galimybėmis savęs realizavimui arba turiningo laisvalaikio
praleidimui.
Kompetentingi seniūnai gebantys atstovauti savo akademinę grupę, spręsti iškilusias problemas akademinėje grupėje.
Ši kriterijų vertinsime pagal grįžtamąjį ryšį iš seniūnų, ar seniūnai perduoda savo akademinei grupei reikiamą
informaciją ir atlieka savo pareigas.
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Vadovas ar jo įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė)

(parašas)

