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Motyvacinis laiškas
Esu Ieva Šukyt , psichologijos programos antro kurso student . Nusprendžiau kandidatuoti į
VU SA FsF pirmininko poziciją radusi savyje tinkam argument , noro bei drąsos. Prieš metus
išdrįsau apsiimti sritimi, kuriai reik jo nauj id j bei tvarkos. Per metus ne tik pati daug išmokau,
bet mok m s kartu su marketingo komanda ir met pabaigoje turime ne tik atliktus planuotus
darbus, bet ir kompetentingus bei stiprius žmones Atstovyb je. Man svarbu, jog tai, kas prad ta,
būt baigta iki galo. M gstu tvarką tiek planuose, tiek aplinkoje, tačiau nebijau ir spontanišk
įvyki ar plan pasikeitimo. Mano manymu, ištikus kažkokiems nesklandumams ar neigiamiems
atsakymams, geriau ieškoti kompromis , nei nuleidus galvą pasiduoti. Tiek į s kmes, tiek į
nes kmes žiūriu pozityviai, nes mes patys kuriame savo dieną, aplinką, rezultatus ir ryšius su kitais.
VU SA ir joje esantys žmon s dav man suvokimą, kad keisti, tobulinti dalykus reikia pačiam, o ne
laukti, kol kažkas kitas tai padarys. Viskas vyksta d l veikimo, o ne laukimo. Nuo pat įsitraukimo į
Atstovybę stengiausi dalyvauti kuo įvairesn se veiklose, tod l suvokiu ir matau darb integralumą.
Kalbant apie studijas ir student atstovavimą, manau, jog stengsiuosi puosel ti d stytoj ir
student bendradarbiavimo kultūrą tam, kad akademin s bendruomen s nariai tapt atviresni vieni
kitiems bei gal t tobul ti. Taip pat skatinsiu sudaryti geresnes sąlygas studentams prisid ti prie
mokslini darb . Be to, būtina steb ti naujai atsiradusias studij programas ir jas koreguoti pagal
student

bei d stytoj

pasteb jimus. Tik nuolatinio tobul jimo d ka galime kurti palankesnes

sąlygas student mokslui bei saviraiškai. Tačiau manau, kad svarbiausia yra neužmiršti, jog tai, ką
darome, n ra tik atsakomyb s – tai veiklos, kurias atliekame tod l, kad jose matome prasmę ir tai
mus džiugina.
Manau, jog dažnai užmirštame, kad esame organizacija, kurioje reikia nebijoti nauj id j ir
bandyti į darbus pažiūr ti kitaip, iš naujos perspektyvos. Taip pat svarbu palaikyti ryšį su kitais

universitetais bei nuolat ieškoti ger j patirči . Esant VU SA dalimi, gyvenimas verda sparčiai,
labai dažnai tenka perlipti per save ir pasiryžti tam, ko niekada nedarei ir nesijauti tvirtai. Tod l
svarbu jaustis saugiam ir žinoti, jog visuomet bus žmon s, kurie palaikys, pad s ar patars.
Stengsiuosi suteikti terpę reikštis tiems žmon ms, kurie turi daugiau patirties ir išminties.
Tikiuosi palaikymo iš vis , matanči

Atstovybę tokią, kokią matau ir aš, bei turinči

panaši arba visiškai nauj id j .
Vieningai Už Student Ateitį!
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