GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

Vardas Pavardė

Gabrielė Pociūtė

Gimimo data

1997-04-30

Adresas

Kretingos g. 8A-1, Šiauliai

Telefono numeris

868587479

Išsilavinimas
2015-09-01 d. iki dabar - Kineziterapijos studijų programos 3 kurso
studentė (Šiaulių universitetas, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės
fakultetas)
2003-09-01 d. - 2015-07-15 - Vidurinis išsilavinimas (Gruzdžių
gimnazija)
Organizacinė veikla
2017-05-18 d. iki dabar - UMSGF SA pirmininkė
2017-02-22 d. iki dabar - ŠU Senato narė (finansų ir plėtros komisija)
2016-12 mėn- 2017-05-18 d. - UMSGF SA vicepirmininkė
2016-02-11 d. - 2017-03 mėn. - UMSGF SA socialinių ir akademinių
reikalų koordinatorė
2016-02-11 d. Iki dabar - UMSGF SA narė
2016-10 mėn. - 2017-02-22 d. - ŠU Senato narė (finansų ir plėtros
komisija)
2015-11-25 d. iki 2016-10 mėn. - ŠU Senato narė (finansų ir plėtros
komisija)
2015-10-04 d. Iki 2016-02-11 d. - SGNSF SA narė socialinių ir
akademinių reikalų koordinatorė
Kalbos

Gimtoji kalba - lietuvių. Anglų kalba - kalbu laisvai. Rusų
kalbos - vidutiniai įgūdžiai.

Asmeninės savybės

Vertinu draugišką, atvirą, organizuotą kolektyvą.
Išmanau darbo organizavimo tvarką, darbo teisės pagrindus.
Mielai imuosi iniciatyvos bei atsakingai vykdau patikėtas užduotis.
Sugebu sau kelti tikslus ir jų siekti. Moku dirbti ir komandoje, ir
individualiai.
Nuoširdumas, pareigingumas, tvarkingumas, sąžiningumas,
punktualumas, organizuotumas.

Norimos pareigos

Norėčiau dirbti Šiaulių universiteto studentų atstovybės (ŠUSA)
prezidentės darbą. Norėčiau dalyvauti susitikimuose su Šiaulių
universiteto (ŠU) adminstracijos atstovais, Lietuvos studentų sąjungos
(LSS) atstovais. Taip pat dalyvauti įvairiose derybose, pristatymuose.
Atstovauji ŠU studentus.

Motyvacinis laiškas
2017-10-03
Šiauliai

Aš, Gabrielė Pociūtė, Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto
(toliau – UMSGF), kineziterapijos studijų programos III kurso studentė, Šiaulių universiteto
UMSGF studentų atstovybės pirmininkė, noriu iškelti savo kandidatūrą į Šiaulių universiteto
studentų atstovybės (toliau – ŠUSA) prezidentės pareigas.
Jau pirmo kurso pradžioje įsitraukiau į studentų atstovybės veiklą. Antieji metai studentų
atstovybėje buvo kupini įvairovių: tapau UMSGF SA socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė,
vėliau fakulteto studentų atstovybės vicepirmininkė, o metų gale pirmininkė. Per metus kėliau savo
kompetencijas dalyvaudama: mokymose, kuriuos rengė ŠUSA komanda bei Lietuvos studentų
sąjunga (LSS); konferencijose (su LR Švietimo ir mokslo ministre, Seimo pirminku ir t.t.). Be visų
šių paminėtų dalykų esu Šiaulių universiteto Senato narė, etikos komisijos narė; UMSGF tarybos
narė, stipendijų skirstymo komisijos narė. Per šiuos metus su puse išbandžiau save įvairiose srityse,
teko dalyvauti ir Šiaulių universiteto rektorato posėdžiuose, ir Šiaulių universiteto Tarybos
posėdyje.
Manau, jog esu tinkama kandidatė į ŠUSA prezidentės pareigas, nes turiu šias asmeninis
savybes:

atsakingumas,

kruopštumas,

pareigingumas,

punktualumas,

sąžiningumas,

organizuotumas, nuoširdumas. Sugebu sau kelti tikslus ir jų siekti, moku dirbti tiek komandoje, tiek
individualiai. Labai vertinu draugišką, atvirą ir organizuotą kolektyvą, kuriam ir kaip man rūpo
studentų gerovė.
Labai norėčiau ir toliau būti įsitraukusi į Šiaulių universiteto, Lietuvos studentų sąjungos
veiklas, organizuoti Šiaulių universiteto studentų atstovybės veiklas bei atstovauti mūsų universiteto
studentus, kaip ŠUSA prezidentė. Tikiuosi, kad mano asmeninės savybės ir išreikštas noras
dalyvauti šioje veikloje, užimti šias pareigas neliks nepastebėtas ir Jus sudomins.

ŠU UMSGF SA pirmininkė
Gabrielė Pociūtė

Šiaulių universiteto bendruomenei

Radvilė Abromaitytė
Pradinio ir ikimokyklinio
ugdymo studijų programos
II kurso grupės seniūnė

REKOMENDACIJA
Dėl Gabrielės Pociūtės

Esu Radvilė Abromaitytė, Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo
studijų programos, II kurso grupės seniūnė, rekomenduoju Gabrielę Pociūtę užimti Šiaulių
universiteto studentų atstovybės prezitentės pareigas.
Gabrielė Pociūtė 2 metus buvo savo grupės, Kinezeterapijos studijų programos,
seniūnė. Taip pat šiuo metu užima Šiaulių Universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės
fakulteto studentų atstovybės pirmininkės pareigas, yra senato, etikos, stipendijų komisijos narė.
Gabrielė lanko dekanato, fakulteto tarybos, universiteto tarybos ir rektorato posėdžius.
Geriausiai Gabrielę Pociūtę pažįstu kaip UMSGF SA pirmininkę. Ji pasižymi kritišku
mąstymu, gebėjimu spręsti problemas, itin gerai geba organizuoti darbą bei suburti stiprią komandą.
Mergina yra atsakinga, visus darbus atlieka laiku, ir geriausiai kaip tik sugeba. Gabrielė labai
mėgsta iššūkius ir naujas veiklas, ji stengiasi išmokti kuo daugiau naujų dalykų. Be to, Gabrielė yra
labai nuoširdi ir rūpestinga asmenybė. Pasižymi noru bendrauti, ir atranda kalbą su įvairaus amžiaus
žmonėmis.
Rekomenduoju Gabrielę Pociūtę į Šiaulių universiteto studentų atstovybės prezidento
pareigas, kaip atsakingą žmogų, kuris mano nuomone šias pareigas atliks puikiai.

2017- 10- 03

Radvilė Abromaitytė

Šiaulių universiteto bendruomenei

Eglė Fridrikaitė
Edukologijos studijų krypties
IV kurso grupės seniūnė

REKOMENDACIJA
Dėl Gabrielės Pociūtės

Aš, Eglė Fridrikaitė, edukologijos studijų krypties IV kurso grupės seniūnė, rekomenduoju
Gabrielę Pociūtę užimti Šiaulių universiteto studentų atstovybės prezidentės pareigas.
Gabrielė Pociūtė yra aktyvi Šiaulių universiteto bendruomenės narė. Šiuo metu mergina
atlieka UMSGF studentų atstovybės pirmininkės pareigas, yra senato narė, priklauso ŠUSA tarybai,
atstovauja studentus UMSG fakulteto taryboje, dekanato, rektorato posėdžiuose, stipendijų
skirstymo ir etikos komisijoje.
Kaip Šiaulių universiteto UMSGF studentų atstovybės pirmininkė Gabrielė Pociūtė
pasižymi geru strateginiu mąstymu, sugeba operatyviai priimti sprendimus, susijusius su atstovybės
valdymu, kolektyvo darbo organizavimu. Mergina yra kruopšti, atsakinga ir pareiginga vadovė,
pasižyminti stipriomis lyderio bei laiko planavimo savybėmis, yra imli įvairioms naujovėms ir
pasiūlymams. Nepaisant to ji yra rūpestinga, supratinga, nuoširdi ir draugiška asmenybė.
Remiantis

Gabrielės

aktyvumu

universiteto

bendruomenėje,

merginos

turimomis

kompetencijomis bei puikiomis lyderio savybėmis, Ji būtų puiki kandidatė užimti Šiaulių
universiteto studentų atstovybės prezidentės pareigas.

2017-10-04

E.Fridrikaitė

Šiaulių universiteto bendruomenei

Justina Sergejeva
Kineziterapijos studijų programos
III kurso grupės seniūnė

REKOMENDACIJA
Dėl Gabrielės Pociūtės

Gabrielė Pociūtė 2 metus, nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki šių metų, buvo Kineziterapijos
studijų programos, K-15 grupės seniūnė. Šiuo metu aš ją taip pat pažįstu ir kaip Šiaulių
universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studentų atstovybės pirmininkę,
etikos komisijos, senato, stipendijų komisijos narę bei taip pat kaip asmenį, lankantį dekanato,
fakulteto tarybos bei rektorato posėdžius.
Labiausiai Gabrielę man teko pažinti kaip grupės seniūnę. Šias pareigas ji atliko itin
atsakingai bei kruopščiai. Ji visuomet pasidalindavo ir perduodavo visą reikiamą informaciją
mums, grupės studentams, o į iškilusius klausimus visados atsakydavo ir paaiškindavo
nežinomus ar nesuprantamus su studijomis susijusius dalykus. Gabrielė pasižymėjo noru
bendrauti su savo grupės studentais, išklausyti jų nuomonę ir į ją atsižvelgti. Kaip seniūnė ji
visuomet stengdavosi ieškoti ir priimti visiems studentams palankiausią ir priimtiniausią
variantą. Gabrielė labai aktyviai kontaktuodavo bei bendraudavo su dėstytojais su ugdymo
procesu susijusiais klausimais. Kaip seniūnės pareigas Gabrielė atliko itin gerai.
Šiuo metu Gabrielė yra įsitraukusi į daugelį universiteto veiklų. Ji visuomet pasižymi
geru organizuotumu, didžiuliu veiklumu bei gebėjimu viską suderinti laiku. Gabrielė yra
pareiginga, visas savo veiklas ji atlieka atsakingai. Gabrielė taip pat yra nuoširdus,
komunikabilus žmogus, gebantis išreiškti savo nuomonę bei kritiškai mąstyti. Aktyviai
dalyvaudama įvairiose universiteto veiklose, minėtuose organizuojamuose posėdžiuose,
priklausydama minėtiems universiteto komitetams bei būdama Ugdymo mokslų ir socialinės
gerovės fakulteto studentų atstovybės pirmininke, Gabrielė yra glaudžiai susipažinusi su
universiteto struktūra bei vykdoma veikla ir turi nemažai naudingos patirties.
Rekomenduoju Gabrielę Pociūtę į Šiaulių universiteto studentų atstovybės prezidentės
pareigas, kaip atsakingą ir patikimą žmogų. Esu tikra, kad ji puikiai atliks šias pareigas.

2017- 10- 03

Justina Sergejeva

