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Klaipėda
Posėdis įvyko : 2017 m. gegužės 3 d., 18:00 val.
Posėdžio pirmininkė – KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Posėdžio protokoluotoja – KUSS Viceprezidentė Indrė Čedavičiūtė
Dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo.
Iš viso posėdyje dalyvavo 15 Klaipėdos universiteto studentų sąjungos (toliau – KUSS) Tarybos
narių iš 16 visų KUSS Tarybos narių. Sprendimams priimti reikalingas kvorumas yra 9.

Darbotvarkė:
1. Dalyvių registracija;
2. Reglamentas;
3. 2% konkurso rezultatų paskelbimas;
4. FSA logotipai;
5. Senato reglamento peržiūra;
6. Klausimai dėl konsolidacijos;
7. Studentų atstovo etikos kodeksas;
8. Fuksų krikštynų 2017 darbo grupė;
9. Egzaminų tvarkaraščiai;
10. Dėstytojų darbo vertinimas VMA;
11. Susitikimas su Rektoriumi;
12. „Wunderlist“;
13. Bendrabučių naujienos;
14. FSA ir Prezidiumo naujienos;
15. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA: Reglamentas.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Siūlymas: KUSS Tarybos posėdžio dalyviams buvo pateiktas siūlymas išrinkti Tarybos posėdžiui
pirmininkaujantį ir protokoluojantį asmenis bei patvirtinti posėdžio darbotvarkę. Pagal KUSS
Įstatus 8.2.3 p. KUSS Tarybos posėdžiui pirmininkauja KUSS Tarybos Pirmininkė ir KUSS
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Prezidentė Aistė Stalmokaitė, kuri dalyvauja šios dienos KUSS Tarybos posėdyje. Posėdį
protokoluojančiu asmeniu pasiūlyta išrinkti KUSS Viceprezidentę Indrę Čedavičiūtę. Posėdžio
dalyviams pateiktas siūlymas KUSS Tarybos posėdžio klausimus svarstyti pagal KUSS Tarybos
Pirmininkės pateiktą darbotvarkę.
BALSUOTA:
„Už“ – 15,
„Prieš“ – 0,
„Susilaikė“ – 0.
NUTARTA: posėdžiui pirmininkaujančia išrinkta KUSS Tarybos Pirmininkę ir KUSS Prezidentę
Aistę Stalmokaitę. Posėdį protokoluojančia išrinkta KUSS Viceprezidentę Indrę Čedavičiūtę.
Posėdžio klausimus svarstyti pagal pateiktą posėdžio darbotvarkę.
2. 2% konkurso rezultatų paskelbimas.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Vyko 2% GPM paramos skyrimo konkursas, kuriame dalyvavo visos FSA. Aptarta
situacija, jog atstovybės neaktyviai skatino žmones prisidėti prie KUSS veiklos, skiriant 2% GPM,
tad konkurso rezultatai buvo skaičiuojami nepridedant atstovybėms Prezidiumo narių paraiškų.
Konkursą laimėjo KUSS JTGMF SA, kurie surinko daugiausiai elektroninių ir popierinių paraiškų.

3. SVARSTYTA: FSA logotipai.
Pranešėjas: KUSS SMF SA Pirmininkas Edvardas Latakas, KUSS HUMF SA narė Andželika
Marauskaitė, KUSS MA SA narė Karolina Gerikaitė.
FSA logotipų darbo grupė pristatė preliminarius FSA logotipų eskizus. Buvo pristatyti
5 variantai: 1) Logotipas – laivo vairas, kurio viduje – KU herbas ir FSA herbas; 2) Logotipas –
perskirtas herbas, kurio viršuje – KU herbas, apačioje – FSA herbas; 3) Logotipas – kvadratas,
kuriame kiekvienos FSA pavadinimo grafiškai stilizuotos raidės, kiekvienos FSA logotipo skirtinga
spalva; 4) Logotipas - absolvento kepurė, kurioje įkomponuotas FSA pavadinimas; 5) Logotipas –
apvalus, viduje – kumštis ir FSA pavadinimas. Taryba nenusprendė, kuris logotipų variantas būtų
geriausias, nes reikia pasitarti su atstovybėmis.
Siūlymas: po pasitarimų su FSA padaryti internetinį balsavimą ir iki gegužės 17 d. nuspręsti, kuris
variantas bus geriausias.
BALSUOTA:
„Už“ – 15;
„Prieš“ – 0;
„Susilaikė“ – 0.
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NUTARTA: iki gegužės 17 d. internetiniu balsavimu nuspręsti, kuris FSA logotipo variantas būtų
geriausias.
4. Senato reglamento peržiūra.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Taryba supažindinta su Senato reglamento projektu. Teikti siūlymai reglamento
pakeitimui: įtraukti punktą, kaip turėtų būti renkamas ir išrenkamas Senato pirmininkas ir
pavaduotojas; įtraukti punktą, kaip turėtų atrodyti balsavimo biuleteniai; įtraukti punktą, kaip turėtų
dirbti kiekviena komisija; įtraukti punktą, kaip turėtų atrodyti alternatyvus balsavimas.
5. Klausimai dėl konsolidacijos.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Tarybos nariai supažindinti su gegužės 2 d. Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtu
konsolidacijos planu. Plano siekiamybė tokia, kad Klaipėdos universitetas taptų jūrines studijas
vykdančiu universitetu. Iškilo klausimas, kuris bus užduotas KU Rektoriui – ar, nuo 2018 m. įvedus
nemokamas bakalauro studijas, už studijas nereikės mokėti ir tiems, kurie dabar moka? Taip pat –
ar žvaigdutė plane prie Klaipėdos universiteto reiškia, kad jis bus technologinis? Kaip
administracija užtikrins vidinę Universiteto pertvarką? Kaip vyks studentų priėmimas, nuo 2018 m.
įvedus nemokamas bakalauro studijas? Kaip vyks priėmimas studentų, kurie egzaminus išlaikė iki
pertvarkos? Kokios pertvarkos vyks su KU Menų akademija? Ar didieji susijungę universitetai
nenukonkuruos Klaipėdos universiteto? Aptarta situacija, jog kitų Klaipėdos regiono aukštųjų
mokyklų studentų savivaldų atstovai teigia, jog jų aukštųjų mokyklų studentai palaiko idėją
nesijungti su jokia kita įstaiga. Klaipėdos universiteto studentų sąjunga pasisako už susijungimą.
6. Studentų atstovo etikos kodeksas.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
KUSS inicijuos Studentų atstovo etikos kodekso rašymą ir tvirtinimą KUSS
konferencijoje, kuris apibrėžtų studentų atstovo elgesį ir taisykles, kurias pažeidęs, studentų
atstovas būtų šalinamas iš Sąjungos arba būtų taikomos kitos sankcijos. Kodekse būtų aprašytas
KUSS ir KU atributikos dėvėjimas, studentų atstovo elgesys socialiniuose tinkluose, elgesys už
Sąjungos ir Universiteto ribų, KUSS valdymo organų atstovų veiksmų suderinamumas. Taip pat
Kodeksą būtų galima duoti pasirašyti tiems, kurie norės tapti studentų atstovais ar net KUSS
tikraisiais nariais. Vyko diskusija, kurios metu buvo bendrai sutarta, jog tokio Kodekso reikia.
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7. SVARSTYTA: Fuksų krikštynų 2017 darbo grupė.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Fuksų krikštynų darbo grupę sudarys dešimt narių: du KUSS Prezidiumo nariai, trys
KUSS Tarybos nariai bei penki FSA nariai (iš kiekvienos po vieną).
Siūlymas: nuo KUSS Tarybos į fuksų krikštynų darbo grupę deleguoti Veroniką Biveinytę (KUSS
JTGMF SA), Gretą Pučkoriūtę (KUSS MA SA) ir Gustę Noreikytę (KUSS SvMF SA).
BALSUOTA:
„Už“ – 15;
„Prieš“ – 0;
„Susilaikė“ – 0.
NUTARTA: nuo KUSS Tarybos į darbo grupę deleguojami Veronika Biveinytė (KUSS JTGMF
SA), Greta Pučkoriūtė (KUSS MA SA) ir Gustė Noreikytė (KUSS SvMF SA). FSA narius atsiųsti
iki gegužės 10 d., el. paštu prezidentas@kuss.lt.
8. Egzaminų tvarkaraščiai.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Prasidėjo KUSS akademinio sąžiningumo kampanija – kuriami plakatai su
akademinio sąžiningumo reklama, kuriais paskatintos dalintis ir atstovybės. Egzaminus šios sesijos
metu stebės 25 stebėtojai, numatyta stebėti bent 100 egzaminų sesijos metu. FSA turi atsiųsti
egzaminų tvarkaraščius Prezidentei, kai tik juos gaus iš fakultetų administratorių. Taip pat
paskatinta siūlyti egzaminus, į kuriuos vertėtų nueiti, siunčiant pasiūlymus el. paštu
egzaminai@kuss.lt. Pristatyta egzaminų stebėjimo tvarka.
9. Dėstytojų darbo vertinimas VMA.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Prezidentė dalyvavo susitikime su KU Informacinių sistemų ir technologijų centro
direktore Dalia Baziuke, kuri konsultavo Virtualiosios mokymosi aplinkos klausimais. Šiuo metu
egzistuoja elektroninis dėstytojų darbo vertinimas, kurį galima vykdyti būtent šioje sistemoje, tačiau
tai daryti gali tik JTGMF studentai, nes kitų fakultetų vertinimas nėra gerai išvystytas. KUSS
Akademinių reikalų koordinatoriai turi galimybę prisijungti prie dėstytojų darbo vertinimo sistemos
ir matyti visus vertinimo rezultatus. Taip pat bus skatinama naudoti šią sistemą dažniau ir plačiau.

10. Susitikimas su Rektoriumi.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Prieš dvi savaites KUSS atstovai dalyvavo susitikime su KU Rektoriumi, kurio metu
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buvo aptarta bendrabučių situacija. Nuo birželio 30 d. bus uždaromas Malūnininkų bendrabutis,
todėl domėtąsi, kur gyventi Malūnininkų bendrabučio dabartiniams gyventojams, nes Universiteto
bendrabučio kambario nuoma kainuoja per daug, Statybininkų bendrabutis per toli, o Karklų
bendrabutyje gyvena užsienio studentai. Tartasi, kad būtų sumažinta naujojo Universiteto
bendrabučio kambario kaina. Taip pat buvo kalbėta apie rūkymo vietos įrengimą KU miestelyje,
tačiau reikėtų apžvelgti teisinius aspektus, ar galima prie mokymosi įstaigos įrengti tokią vietą.
11. „Wunderlist“.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
„Wunderlist“ – tai programėlė telefonui, kuri padeda planuoti laiką ir skirstytis darbus.
Pristatyti veikimo principai ir užregistruoti visi KUSS Tarybos nariai, priskirti pirmieji darbai.
12. Bendrabučių naujienos.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė, KUSS SMF SA narys Vaidas Raulonis, UBSS
Pirmininkas Tautvydas Rimavičius, KBSS Pirmininkas Lukas Muzikevičius
SBSS vyko gyventojų susirinkimas, kuriame informuota, jog reikės susimokėti už
gyvenimą bendrabutyje vasarą – už abu mėnesius iškart. KBSS – susirinkimas vyks gegužės 4 d.,
kuriame bus pristatytos taisyklės, nes šiuo metu bendrabutyje vyrauja netvarka.

13. FSA ir Prezidiumo naujienos.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė, KUSS HUMF SA Pirmininkė Martyna
Dabkevičiūtė, KUSS JTGMF SA Pirmininkė Martyna Varkalytė, KUSS MA SA Pirmininkė Erika
Gaučiūtė ir Vicepirmininkė Greta Pučkoriūtė, KUSS SMF SA Pirmininkas Edvardas Latakas ir
Vicepirmininkė Deimantė Ubytė, KUSS SvMF SA Pirmininkė Gustė Noreikytė
KUSS HUMF SA – nuo gegužės 8 d. vyks renginių ciklas „Atverk širdį pavasariui“,
kurio metu bus daug smagių veiklų, agituota registruotis į renginius. Taip pat vyksta dėstytojų
darbo vertinimas, tačiau procesas labai lėtas, nes akademinės grupės nėra pakankamai suinteresuoti
vykdyti vertinimą. Gegužės 25 d. vyks FSA mokymai. KUSS JTGMF SA – taip pat vyksta
dėstytojų darbo vertinimas. Taip pat gegužės viduryje vyks iškyla su dėstytojais, į kurią dėstytojų
užsiregistravo daugiau nei 30. Be to, atstovybė kraustysis į kitas patalpas. KUSS MA SA – kaip ir
kituose fakultetuose, vyksta dėstytojų darbo vertinimas. Be to, atstovybės nariai suinteresuoti ir
motyvuoti dirbti komitetuose. KUSS SMF SA – gegužės 2 d. vyko protmūšis, kuriame dalyvavo ir
dėstytojų komanda. KUSS SvMF SA – vyksta dėstytojų darbo vertinimas. Prezidiumas – vyksta
susitikimų su KUSS komitetų nariais savaitė. Taip pat komanda ruošiasi akademinio sąžiningumo
akcijai. Gegužės 4 d. – boulingo turnyras, užsiregistravo 15 komandų. KUSS dalyvauja LSS
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savivaldų veiklos ir išteklių vertinime.

14. Kiti klausimai.
Kitų klausimų nebuvo.

Posėdžio pirmininkė

Aistė Stalmokaitė
(Parašas)

Posėdžio protokoluotoja

Indrė Čedavičiūtė
(Parašas)
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