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Kandidatės Lietuvos edukologijos universiteto studentų atstovybės Prezidentės pereigoms užimti
Agnės Vabalaitės motyvacija

Aš, Agnė Vabalaitė, Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – LEU) pradinio ugdymo
pedagogikos III kurso studentė, išreiškiu norą užimti LEU studentų atstovybės (toliau – LEU SA)
Prezidentės pareigas. Manau, kad mano sukaupta patirtis ir asmeninės savybės leis man tinkamai
atstovauti Lietuvos edukologijos universiteto studentams ir jų interasams.
Patirties, kurios reikia LEU SA Prezidentės pareigoms, manau, esu sukaupus pakankamai.
Nuo pat pirmų studijų mėnesių LEU esu aktyviai įsitraukusi tiek į fakulteto, tiek į centrinės
studentų atstovybės veiklas. Savo kelią pradėjau ugdymo mokslų fakulteto (toliau – UMF)
atstovybėje, kiek vėliau prisijungiau prie LEU SA Ryšių su visuomene komiteto. Šiame komitete
supratau, kokia svarbi yra komunikacija ir informacijos skleidimas, bendradarbiavimas. 2016
metais tapau UMF SA vadove, o tuo pačiu ir LEU SA Parlamento (dabar – LEU SA Valdybos narė)
bei LEU UMF tarybos nare. Per šį, nors ir trumpą laikotarpį, mačiau įvairių situacijų, tinkamai
suvokiau studentų atstovybės funkciją, išmokau argumentuotai išsakyti savo nuomonę ir tvirtai ginti
studentų interesus.
Esu atsakinga, atkakli, moku išklausyti, kalbu argumentuotai. Nebijau ieškoti kompromisų,
kai nuomonės išsiskiria ir siūlyti naujas idėjas problemų sprendimui. Kadangi visuomet turėdavau
pakankamai veiklų, visada stengiuosi susiplanuoti savo laiką, kas padės ir ateityje. Esu nusiteikusi
ir pasiryžusi priimti naujus iššūkius. Noriu tobulėti ir mokytis toliau, plėsti savo akiratį,
bendradarbiauti. Puikiai randu bendrą kalbą su įvairaus amžiaus, nuomonės žmonėmis, mėgstu
diskutuoti ir rasti geriausius sprendimus.
Per šiuos metus dirbant tiek UMF SA, tiek LEU SA, sustiprėjau ir labai daug išmokau,
todėl manau, kad galėčiau dirbti su komanda, tapti LEU SA Prezidente. Tikiu, jog sukaupta patirtis
bei noras tobulėti man padės puikiai atlikti šias pareigas bei sugebėti atstovauti visų studentų
nuomonei.
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