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Patiko moderatorius, pašne-
kovai, jų patyrimas ir perspek-
tyvos vizija dėl alumnų veiklos 
atskiruose VU fakultetuose, 
taip pat požiūris, kodėl skatin-
tinas tradicinių vertybių, kurias 
puoselėja Alma Mater, išsau-
gojimas ir kaip tai galima įgy-
vendinti su alumnų pagalba.“

„Nepatiko beveik visų draugi-
jų narių begalinis noras pasi-
reikšti, taip dalį laiko užgožiant 
puikius renginio svečius (ir ati-
mant įdomios diskusijos laiką). 
Bet suprantu, kad tai turbūt ne 
renginio organizatorių proble-
ma, o tų konkrečių žmonių per 
didelis noras parodyti, kad jie 
yra labai svarbūs.“ 

„Svarbu, kad kiekvienas galėtų 
išsakyti savo nuomonę ir jaus-
tųsi lygiavertis dalyvis.“

„Diskusija, moderavimas, įžval-
gos – viskas buvo gerai, įdomu. 
Kad būtų labai gerai, reikėtų 
šiek tiek daugiau – naujų / ori-
ginalių / argumentuotų požiū-
rių, pjūvių, vizijos.“

„Įdomi, intelektuali, įvairius po-
žiūrio kampus aprėpianti dis-
kusija.“

Ką Jūs ma-
note apie VU 
alumnų vaka-
ro diskusiją?



Ką mano-
te apie VU 
alumnų va-
karo tinkla-
veikos dalį? 

Neformalūs susitikimai skatina 
telktis bendrystei, suteikia ga-
limybę bendrauti su kitų fakul-
tetų alumnais, pasidalinti idė-
jomis.“

„Labai viskas reikalinga, būti-
na tai plėtoti, sisteminti, tęsti ir 
eiti pasaulio gerosios praktikos 
keliu.“

„Buvo puiki proga pabendrau-
ti einamaisiais su VU alumnais 
susijusiais klausimais su uni-
versiteto valdžia ir kitų draugijų 
atstovais.“

„Puiki atmosfera, aplinka, 
maistas, geri ir dori žmonės. 
Gera būti kartu.“

„Norėtųsi labiau koordinuoto 
vakaro, galbūt su programa.“



Data ir vieta (VU centriniai rū-
mai) daugmaž tinka, o formas 
galima palikti organizatorių 
fantazijai. Dviejų vienodų tokių 
renginių iki šiol nėra buvę.“

Kokį rengi-
nio formatą 
siūlytumėt 
kitiems me-
tams?

„Formalią ir neformalią dalis 
sujungti. Diskusijos turėtų vyk-
ti ne auditorijoje, o susodinus 
dalyvius taip, kad jie sudarytų 
neformalias grupes, turėtų ga-
limybę pakomentuoti vieną ar 
kitą pasisakymą, išsakyti mintį 
ir pan.“

„Laikas – tinkamas. Vieta – 
taip pat. Kitais metais gali 
būti kitame fakultete, galbūt 
trumpai susirinkusiesiems pri-
statant, kur jie yra. Kiekvienas 
pastatas, fakultetas, auditorija 
(FlF 92 aud. taip pat) turi savo 
istoriją.“

„Formatas tinkamas. Būtų ge-
rai diskusijų temas paskelbti iš 
anksto. Temų galėtų būti ma-
žiau: viena ar dvi.“ 

„Galimos komandinio darbo 
užduotys, teminės diskusijos, 
dalijimasis patirtimi labiau iš-
vystytų VU alumnų organizaci-
jų pavyzdžiu.“

„Tokį patį, organizuojant dis-
kusiją universitetui / alumnams 
aktualiu klausimu ir neformalią 
dalį.“

 „Man patiko ir masiniai ren-
giniai Kairėnuose, kur yra 
kviečiami visi VU absolventai. 
Įsivaizduoju, kad mažiausiai 
vienas toks masinis renginys 
privalo būti rengiamas.“



Kokiomis temo-
mis siūlytumėt 
diskutuoti kituo-
se bendruose VU 
alumnų (ir admi-
nistracijos) susi-
būrimuose?

Kaip mes kursime aktyviai vei-
kiančią alumnų bendruome-
nę.“

„Įdomi būtų akademinės insti-
tucijos vadovų ir politikų (lyde-
rių) diskusija apie universiteto 
(-ų) vaidmenį valstybėje.“

„Alumnų sėkmės istorijos; 
alumnų globalūs pasiekimai; 
mokslo inovacijos Lietuvoje; 
Lietuvos akademinis konkuren-
cingumas.“

„Reikėtų atkreipti dėmesį ir į 
kitą niuansą: aktyviausi alum-
nų klubo nariai yra pensinin-
kai. Tačiau jų interesai šiek tiek 
skiriasi nuo dirbančių alumnų. 
Pensininkai pageidauja dau-
giau ekskursijų, susitikimų su 
žymiais ir įdomiais žmonėmis, 
pramogų ir pan. Jų pamiršti 
nereikia, tačiau pagrindinis VU 
dėmesys turėtų būti skiriamas 
darbinėje veikloje dalyvaujan-
tiems alumnams pritraukti.“

„Ko alumnai tikisi iš VU ir 
atvirkščiai. Ką gero galime nu-
veikti drauge.“

„Kaip skatinti alumnų ir univer-
siteto ryšį. Kol buvome studen-
tai, bendravome tarpusavyje 
kaip fizikai, matematikai, isto-
rikai ir t. t., t. y. mūsų jungia-
moji grandis buvo fakultetas. 
Kai baigėme studijas, tapome 
inžinieriais, mokslininkais, mo-
kytojais ir daugiau bendrau-
jame šiuo profesiniu lygmeniu. 
Kaip VU alumnai mes daugiau 
bendraujame kaip bendra-
kursiai, bet ne kaip specialis-
tai. Jei universitetas nori tapti 
svarbia visuomenės struktūros 
dalimi, jis turi būti reikalingas 
alumnams visą jų gyvenimą, 
nesvarbu, kuo jie dirbtų.“

„Įdomus yra alumnų veiklos 
(tradicijų) universitete istorinis 
pjūvis – tiek iš 1579–2018 m., 
tiek iš 1990–2018 m. perspek-
tyvos žvelgiant. Juk universite-
tas, taip pat ir jo alumnai, turi 
istoriją, tradicijas.“

„Galimybė dalyvauti ar suteik-
ti pagalbą konkrečiuose bei 
aktualiuose VU rengiamuose 
projektuose.“



Kokių inicia-
tyvų, susiju-
sių su alum-
nų judėjimu, 
siūlote im-
tis centrinei 
administra-
cijai?

„Kurti bendrą universiteto 
draugiją vietoje atskirų.“

„Bandyti kažkiek sutelkti atski-
ras fakultetų draugijas.“

„Su(si)kurti pastovias taisykles 
ir tradicijas, ką VU įsipareigoja 
kasmet atlikti dėl alumnų judė-
jimo vystymo, ir tų tradicijų lai-
kytis (nepriklausomai nuo to, 
ar keičiasi atsakingi už alum-
nus, ar ne).“

„Padėti alumnams susirinkti 
(patalpos) ir neleisti „užmig-
ti“ pasiūlant vienokią ar kito-
kią veiklą. Pvz.: dalyvavimas 
darbdavių apklausoje, susiti-
kimuose su moksleiviais ir stu-
dentais.“

„Pirmiausia skatinti stiprinti 
profesinius ryšius. Chemijos 
fakulteto Alumni draugija šie-
met pakvietė susitikti VU Che-
mijos fakulteto absolventus, 
dirbančius chemijos mokyto-
jais mokyklose.“ „Kadangi VU dirba asmuo, ku-

ruojantis alumnų reikalus, yra 
galimybė vykdyti bendrus pro-
jektus. Bendra idėja ir darbas 
suburia.“

„Rengti bendrus susitikimus, 
diskusijas, pateikti aktualias 
pagalbos vizijas.“

„Pakaktų metinio susitikimo ir 
koordinavimo.“

„Taip VU natūraliai taptų edu-
kacinio proceso dalyviu ir ga-
lėtų per mokytojus motyvuoti 
moksleivius rinktis studijas VU. 
Galvojama tą patį formatą 
pritaikyti ir chemikams moks-
lininkams, chemikams gamy-
bininkams ir pan. Manau, kad 
humanitarams šioje kryptyje 
taip pat būtų kas veikti.“

„Palaikyti nuolatinį kontaktą 
su alumnais. Būtų puiku turė-
ti naujienlaiškį, kuriame būtų 
pristatomos universiteto nau-
jienos, pokalbiai su alumnais, 
alumnų pasiekimai, reikšmingi 
įvykiai.“



KONTAKTAI

GIEDRĖ BIRŽYTĖ
giedre.birzyte@cr.vu.lt

Ryšių su alumnais koordinatorė
Vilniaus universitetas 

Komunikacijos ir rinkodaros 
skyrius

www.vu.lt
www.facebook.com/Vilniau-
sUniversitetoAlumni/
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