KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
STUDENTŲ SĄJUNGOS (KUSS)

VEIKLOS ATASKAITA
Laikotarpis:
2013 m. kovo 7 d. – 2013 m. balandžio 12 d.

KUSS veiklos kryptys:


akademinė veikla;



socialinė veikla;



projektinė veikla;



finansų paieška;



ryšiai su visuomene;



LSP administravimas;



tarptautinė veikla;



organizacijos potencialo kėlimas;



organizacijos įvaizdžio formavimas;



laisvalaikis.

KUSS veiklos ataskaita
Atstovavimas, dalyvavimas, kiti darbai...


KU Rektorato posėdžiuose;



KU Senato posėdžiuose;



KU Senato Akademinėje komisijos posėdžiuose;



KU Senato Reglamentų ir etikos komisijos posėdžiuose;



KU Senato Finansų komisijos posėdžiuose;



KU Senato Mokslo ir meno komisijos posėdžiuose;



KU fakultetų dekanatai;



KU fakultetinės Tarybos;



LSS Tarybos posėdyje.



LSS ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijoje;



VDU SA ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje;



KU atvirų durų dienoje;



KU Malūnininkų bendrabučių pirmininko rinkimuose;



Pateikta projekto „V.E.T.O!” paraiška į Klaipėdos miesto savivaldybę;



Vesti KUSS MF SA projektų mokymai;



Susisteminti „Akademinio sąžiningumo“ anketos duomenys;



Vesta KUSS dokumentacija;



Studentų konsultavimas visais klausimais;



Pradėta bendradarbiauti su asociacija „Aš Klaipėdai“ ir „Klaipėdieti! Atgaivink, savo miesto
parką“ dėl „ Darom 2013“ akcijos;



Susitikta su infrastruktūros ir plėtros prorektoriumi ir aptarta KU naujų bendrabučių statyba
bei esamų renovacijos darbai;



Organizuota KUSS ataskaitinė – rinkiminė konferencija;



Organizuotas ir įvykdytas KUSS 19-liktas gimtadienis;



Vesti LSP mokymai VGTU SA LSP koordinatoriui;



Organizuoti susitikimai su kandidatais į LSS prezidento postą;



Finansavimo paieška „V.E.T.O!“ leidimui;



KUSS SMF SA minėjo „Moters diena“;



Dalyvauta LSS mentorystės mokymuose;



KU užsienio studentams parūpintos patalpos ir suteikta visa pagalba organizuojant renginį;



KUSS MF SA organizuota „Atvirų durų diena“;



KUSS GMMF SA „Tarptautinė žemės diena“;



KUSS SvMF SA „Vydūno konferencija“;



Paruoštas ir skaitytas pranešimas tema „Studentų socialinė aplinka Klaipėdos universitete“
Klaipėdos universiteto organizuotoje konferencijoje „Ką kiekvienas padarėme, kad
Klaipėdos universitete dirbtume ir gyventume geriau“.

KUSS finansinė ataskaita
• Likutis pradžioje (2013-03-01) – 410,61 Lt.
• Pajamos – 7.329,20 Lt.
• Išlaidos – 4.676,02 Lt.
-

telekomunikacijų išlaidos – 224,89 Lt (vasario ir kovo mėnesiai);

-

transportas – 402,26 Lt;

-

ūkis – 378,76;

-

KUSS gimtadienis – 3.540,11 Lt;

-

Narystės mokestis LSS – 130,00 Lt.

• Likutis pabaigoje (iki 2013-03-01) – 3060 Lt.
KUSS lėšos Klaipėdos universitete
Likutis pradžioje (2013-01-01) – 25.000.00 Lt


Kavos stalas 2013 m. kovo 7 d. KUSS ataskaitinei – rinkiminei konferencijai – 1.000,00 Lt



Leidinio „V.E.T.O!” – 1.500,00 Lt



Kanceliarinės prekės – 2.200,92 Lt



Svečių apgyvendinimas Klaipėdos universiteto bendrabučiuose – 213,00 Lt

Likutis pabaigoje (2013-04-08) – 20.086,08 Lt

