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PRASYMAS 

Del kandidatavimo i LSMU Senato nares pozicij<l 

2021-11-03 

Kaunas 

Prafau man, Evelina Aliizaitei, leisti kandidatuoti i Lietuvos sveikatos mokslq 
universiteto Sena!cl. 

Evelina Aliizaite 

Pridedami dokumentai: 

1. Gyvenimo aprasymas; 
2. Motyvacinis lai~kas 



 

          PATIRTIS 

2017 m. rugsėjis - iki dabar - LSMU Studentų atstovybės narė; 

2018 m. spalis - iki dabar - Slaugos fakulteto tarybos narė; 

2018 m. rugsėjis - iki 2020 - Pirmakursių kuratorė; 

2018 m. lapkritis - iki 2019 lapkritis - LSMU Studentų atstovybės atstovų koordinatorė; 

2018 m. lapkritis - iki dabar - LSMU SA Tarybos narė; 

2019 m. lapkritis - iki dabar - Slaugos fakulteto Dėstytojų ir mokslo darbuotuojų priėmimo ir 

atestacijos komisijos narė ir sekretorė; 

2019 m. gruodis – 2021m. gruodis Rektorato narė; 

2019 m. gruodis – 2021m. gruodis Senato kolegijos narė; 

2019 m. gruodis – 2021 m. gruodis Senato mokslo ir studijų / teisės ir etikos komisijos narė;  

2019 m. gruodis – 2021m. gruodis Senato narė;  

2019 m. gruodis – 2021m. gruodis – LSMU SA prezidentė 

2019 m. gruodis – 2021m. gruodis LSS Tarybos narė. 

2021m. kovas – iki dabar – LSS deleguota atstovė stebėtoja SAM Valstybės užsakymo komitete. 

2021 m. sausis – iki dabar - Profesorių ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos 

narė ir balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė. 

            IŠSILAVINIMAS 

2007 - 2014 m. Kėdainių muzikos mokykla;  

2015 - 2017 m. Atžalyno gimnazija;  

2017 - 2021 – LSMU Slaugos studijų programa.  

2021 – dabar – LSMU Išplėstinės slaugos praktikos magistras. 

 

 

SĄVYBĖS IR GEBĖJIMAI 
 

 

 ATSAKINGUMAS; 

 KOMUNIKABILUMAS; 

 LYDERYSTĖ; 

 EMPATIŠKUMAS; 

 LANKSTUMAS 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

 

         Gimimo data 
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          +37063467550 
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    KALBOS 

Lietuvių k. - gimtoji 

Anglų k. - B2 

Rusų k. - A2 
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LSMU SA ataskaitos teikimo - rinkiminei konferencijai, 

MOTYV ACINIS LAISKAS 

Esu Evelina Aliizaite, Isplestines slaugos praktikos 1 kurso magistrante. 

Kandidatuoju i LSMU Senatores pozicijl!, nes tikiu, jog esu tinkama atstovauti studentus 

senate, nes turiu per daug metq sukauptq ziniq ir gebejimq, kurie padetq tinkamai vykdyti 
pareigas. 

Dvejus metus buvau LSMU SA Prezidente, Senate darbavausi pagal pareigas, 

buvau dviejose senato komisijose - Studijq ir mokslo bei Teises ir etikos, taip pat dalyvavau ir 

atstovavau studentus Senato Kolegijos posedziuose. Per dvejq metq patirti teko prisideti 

renkant jvairiq klinikq vadovus, rinkome Odontologijos fakulteto dekan<1 irtvirtinome svarbius 

studentams dokumentus bei jq pakeitimus. Visada jsiklausydavome i studentq nuomone, taip 
pat intensyviai diskutuodavome de! geriausio galimo pasirinkimo. 

Savo turetl! bals<1 naudodavau pagrjstai ir apgalvotai, nuolat domedavausi, 
paklausdavau man kilusius klausimus, daznai tekdavo paprie~tarauti ar apginti kiek kitokil! 

pozicijl!, turejau nepriekai~ting<1 senato posedziq lankomuml!, todel noretqsi sukaupt<1 patirti 

panaudoti ir toliau t~siant veikll! senatores pareigose. Tikiu, jog mano patirtis pades man 
sekmingai ir toliau atstovauti studentq interesus Senate ir visi kartu galesime pasiekti teigiamq 

poky~iq universitete. 

Pagarbiai 
Evelina Aliizaite 

ISP, 1 kursas, 2 grupe 
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