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Esu Kasparas Butkevičius, Sociologijos bakalauro programos II kurso studentas.
Užsiimin ti papildomomis veiklomis universitete prad jau praeit met pavasar . Prieš metus
tapau student atstovu sociologijos bakalauro Studij programos komitete. Art jant vasarai,
prisijungiau prie kuratori komandos - dalyvaudavau mokymuose, moksleivi pri mimuose
ir rugs jo 1-osios švent s parengimuose ir renginiuose. Prasid jus naujam semestrui, prad jau
gana aktyviai dalyvauti Student atstovyb s veiklose. Stengiausi dalyvauti vis sriči
susirinkimuose ir semtis iš j kuo daugiau žini
apie skirting sriči darbus ir j
gyvendinim . Šiais metais dalyvavau studij mug se Vilniuje ir Kaune, kuriose moksleivius
konsultavau vairiais klausimais apie studijas ir universitet . Su kolegomis prisid jau, o
v liau ir apsi miau koordinuoti darbo grupę, kuri reng kursini darb techninę tvark mūs
fakultetui.
Mano nuomone Universitetas n ra vien studijos ir paskait lankymas. Tai yra daug
daugiau, tai yra galimyb s, patirtys ir naujos pažintys. Student atstovyb man leido suprasti,
kad iš universiteto galima išsinešti daug daugiau, nei tik savo studij programos teikiamas
žinias ir kompetencijas. Tai yra vieta, kurioje visuomet yra galimyb augti kaip asmenybei ir
kelti asmenines kompetencijas vairiose srityse. Man šis faktorius tapo labai svarbus, nes
manau, kad šiuolaikinis mūs pasaulis vertina žmones, kurie sugeba padaryti daugiau nei iš
j prašoma ir daugiau nei iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti. Aš visuomet stengiuosi tobul ti
ir nesustoti, nes nuoširdžiai manau, kad tik jud jimas priek prives prie pilnaverčio
gyvenimo.
Jau ir dabar gal čiau pasakyti, kad tikrai esu nemažai žini gavęs iš vairiausi
papildom veikl , susirinkim ir mokym , kuriuos man suteik Student atstovyb . Dar prie
viso šito nemažai prisid jo ir buvimas student atstovu sociologijos bakalauro SPK. Toji
galimyb realiai prisid ti prie pokyči universitete yra nuostabus jausmas. Ši patirtis leido
man suprasti, kad būdamas studentu gali labai stipriai prisid ti prie studij tobulinimo.
Tad manau, kad nevalia sustoti ir reikia jud ti toliau. O kita mano stotel tur t būti VU
FsF taryba. Manau esu pasiruošęs tam ir gal čiau teisingai pritaikyti savo per š laik gytas
žinias ir kokybiškai ir efektyviai atstovauti studentams.

