Patvirtinta:
KUSS ataskaitų teikimo ir rinkimų konferencijos
Nr. ...............
KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ SĄJUNGOS
FAKULTETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS IR SAVIVALDOS NUOSTATAI
1. BENDROJI DALIS
1.1.

Fakulteto studentų atstovybė ar savivalda yra Klaipėdos universiteto studentų sąjungos struktūrinis
padalinys, atstovaujantis konkretaus fakulteto studentams.

1.2.

Nuostatuose vartojamų sutrumpinimų paaiškinimas:

1.2.1. KUSS – Klaipėdos universiteto studentų sąjunga;
1.2.2. KU – Klaipėdos universitetas;
1.2.3. Fakultetas – fakultetai ir jiems prilyginti padaliniai (mokslo ir (arba) studijų institutai, akademijos);
1.2.4. Įstatai – KUSS Įstatai;
1.2.5. Darbo reglamentas – KUSS Darbo reglamentas;
1.2.6. Rinkimų tvarkos aprašas ̶ KUSS Rinkimų tvarkos aprašas;
1.2.7. Nuostatai – FSA/FSS nuostatai;
1.2.8. Konferencija – KUSS ataskaitų teikimo ir rinkimų konferencija;
1.2.9. Taryba – KUSS Taryba;
1.2.10. Prezidentas – KUSS Prezidentas;
1.2.11. FSA/FSS Pirmininkas – KUSS padalinio fakultete pirmininkas;
1.2.12. FSA Vicepirmininkas – KUSS padalinio fakultete vicepirmininkas;
1.2.13. FSA – fakulteto studentų atstovybė, kuri yra KUSS padalinys KU fakultete;
1.2.14. FSS – fakulteto studentų savivalda, kuri yra KUSS padalinys KU fakultete;
1.2.15. Seniūnų susirinkimas – reguliarus akademinių grupių seniūnų susirinkimas;
1.2.16. Visuotinis seniūnų susirinkimas – ataskaitų teikimo ir rinkimų fakulteto akademinių grupių
seniūnų susirinkimas;
1.2.17. Visuotinis studentų susirinkimas – ataskaitų teikimo ir rinkimų fakulteto studentų susirinkimas;
1.2.18. FSA/FSS narių susirinkimas – reguliarus FSA/FSS narių susirinkimas.
1.3.

FSA/FSS nėra juridiniai asmenys ir savo veikloje vadovaujasi Įstatais, FSA/FSS Nuostatais,
Konferencijos ir Tarybos nutarimais.
2. FSA/FSS TIKSLAI IR VEIKLA

2.1.

FSA/FSS tikslai:

2.1.1. remti, ginti, rūpintis ir atstovauti fakulteto studentų interesams, susijusiems su jų akademiniais,
socialiniais reikalais;
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2.1.2. ugdyti fakulteto studentų akademinę ir pilietinę savimonę;
2.1.3. reikšti fakulteto studentų akademinius ir visuomeninius interesus fakulteto administracijai,
Prezidentui ir Tarybai;
2.1.4. bendradarbiauti su kitomis FSA/FSS;
2.1.5. skatinti ir palaikyti fakulteto studentų veiklą, kuri neprieštarauja KUSS tikslams ir uždaviniams;
2.1.6. užtikrinti FSA/FSS veiklos tęstinumą.
2.2.

FSA/FSS veikla:

2.2.1. deleguoja savo atstovus į Tarybą ir kitas KUSS institucijas, Fakulteto tarybą ir kitas fakulteto
institucijas;
2.2.2. bendradarbiauja su fakulteto administracija;
2.2.3. gina savo fakulteto studentų teises fakultete;
2.2.4. rengia apklausas, susirinkimus, konferencijas, diskusijas, susijusias su fakulteto veikla;
2.2.5. organizuoja ir skatina fakulteto studentų kultūrinę veiklą ir laisvalaikį;
2.2.6. skiria narius į KUSS darbo grupes;
2.2.7. perduoda aktualią informaciją fakulteto studentams;
2.2.8. užsiima kita veikla, kuri reikalinga FSA/FSS tikslams siekti ir neprieštarauja Įstatams.
3. FSA
3.1.

FSA sudaro:

3.1.1. Pirmininkas;
3.1.2. Vicepirmininkas;
3.1.3. tikrieji nariai;
3.1.4. seniūnai.
3.2.

FSA atstovauja fakulteto studentams.

3.3.

FSA tikrųjų narių sąrašas yra laisvai prieinamas bet kuriam KUSS nariui. Narių sąrašą tvarko FSA
Pirmininkas.

3.4.

FSA tikrųjų narių sąrašą tvirtina Prezidentas.

3.5.

FSA narių susirinkimai gali būti protokoluojami.
4. FSS

4.1.

FSS sudaro:

4.1.1. Pirmininkas;
4.1.2. tikrieji nariai;
4.1.3. seniūnai.
4.2.

FSS atstovauja fakulteto studentams.
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4.3.

FSS tikrųjų narių sąrašas yra laisvai prieinamas bet kuriam KUSS nariui. Narių sąrašą tvarko FSS
Pirmininkas.

4.4.

FSS tikrųjų narių sąrašą tvirtina Prezidentas.

4.5.

FSS narių susirinkimai gali būti protokoluojami.
5. FSA VISUOTINIS SENIŪNŲ SUSIRINKIMAS

5.1.

Visuotinis seniūnų susirinkimas yra aukščiausias FSA valdymo organas. Visuotinis seniūnų susirinkimas
veikia vadovaudamasis Įstatais, Darbo reglamentu, Rinkimų tvarkos aprašu ir FSA/FSS Nuostatais.

5.2.

Visuotinis seniūnų susirinkimas:

5.2.1. gali inicijuoti FSA/FSS Nuostatų keitimą, įteikdamas prašymą Tarybai;
5.2.2. renka FSA Pirmininką ir jo teikimu tvirtina vicepirmininką;
5.2.3. svarsto, vertina, tvirtina FSA veiklos metinę ataskaitą;
5.2.4. gali atstatydinti FSA Pirmininką;
5.2.5. deleguoja atstovus į Konferenciją;
5.2.6. gali inicijuoti FSA reorganizavimą ar likvidavimą, teikdama argumentuotą prašymą Tarybai;
5.2.7. svarsto kitus klausimus.
5.3.

Visuotiniame seniūnų susirinkime dalyvauja ir balso teisę turi fakulteto, kurio susirinkimas vyksta,
akademinių grupių seniūnai arba įgalioti asmenys.

5.4.

Visuotiniame seniūnų susirinkime privalo dalyvauti to fakulteto, kurio susirinkimas vyksta, FSA
Pirmininkas ir Vicepirmininkas, išskyrus tuos atvejus, kai svarstomas FSA Pirmininko atstatydinimo
klausimas.

5.5.

Visuotiniame seniūnų susirinkime svečių teisėmis gali dalyvauti visi suinteresuoti studentai ir svečiai.

5.6.

Visuotinis seniūnų susirinkimas deleguoja atstovus į Konferenciją Įstatų nustatyta tvarka.

5.7.

Sprendimai Visuotiniame seniūnų susirinkime yra priimami paprasta dalyvaujančių seniūnų balsų
dauguma, išskyrus atstatydinant FSA Pirmininką. Tokiu atveju sprendimai yra priimami 2/3
dalyvaujančių balsų dauguma.

5.8.

Visuotinis seniūnų susirinkimas yra šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus šiuose nuostatuose
pateikta tvarka.

5.9.

Visuotinio seniūnų susirinkimo darbotvarkę sudaro ir ją, susirinkimo laiką, vietą viešai skelbia FSA
Pirmininkas ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Visuotinio seniūnų susirinkimo datos.

5.10. FSA gali šaukti Neeilinį visuotinį seniūnų susirinkimą. Neeilinis visuotinis seniūnų surinkimas gali būti
šaukiamas dėl FSA Pirmininko atsistatydinimo, FSA/FSS Nuostatų keitimo ir kitais svarbiais
klausimais. Neeilinį visuotinį seniūnų susirinkimą šaukia FSA Pirmininkas arba 1/3 akademinių grupių
seniūnų, sudarydami darbotvarkę ir ją, susirinkimo laiką, vietą viešai paskelbdami ne vėliau kaip prieš
dvi savaites iki Neeilinio visuotinio seniūnų susirinkimo datos.
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5.11. Visuotinis seniūnų susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė fakulteto akademinių
grupių seniūnų. Visuotinio seniūnų susirinkimo metu nesusirinkus reikiamam narių skaičiui, po savaitės
šaukiamas Neeilinis visuotinis seniūnų susirinkimas.
5.12. Visuotinio seniūnų susirinkimo protokolą su priedais FSA Pirmininkas pristato Prezidentui. Protokolai
saugomi KUSS archyve.
5.13. Renka studentų atstovus į Fakulteto tarybą.
6. FSS VISUOTINIS STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
6.1.

Visuotinis studentų susirinkimas yra aukščiausias FSS valdymo organas. Visuotinis studentų
susirinkimas veikia vadovaudamasis Įstatais, Darbo reglamentu, Rinkimų tvarkos aprašu ir FSA/FSS
Nuostatais.

6.2.

Visuotinis studentų susirinkimas:

6.2.1. gali inicijuoti FSA/FSS Nuostatų keitimą, įteikdamas prašymą Tarybai;
6.2.2. renka FSS Pirmininką;
6.2.3. svarsto, vertina, tvirtina FSS veiklos metinę ataskaitą;
6.2.4. gali atstatydinti FSS Pirmininką;
6.2.5. deleguoja atstovus į Konferenciją;
6.2.6. gali inicijuoti FSS reorganizavimą ar likvidavimą, teikdama argumentuotą prašymą Tarybai;
6.2.7. svarsto kitus klausimus.
6.3.

Visuotiniame studentų susirinkime dalyvauja ir balso teisę turi to fakulteto, kurio susirinkimas vyksta,
studentai.

6.4.

Visuotiniame studentų susirinkime privalo dalyvauti to fakulteto, kurio susirinkimas vyksta, FSS
Pirmininkas, išskyrus tuos atvejus, kai svarstomas FSS Pirmininko atstatydinimo klausimas.

6.5.

Visuotiniame studentų susirinkime svečių teisėmis gali dalyvauti visi suinteresuoti studentai ir svečiai.

6.6.

Visuotinis studentų susirinkimas deleguoja 2 atstovus į Konferenciją Įstatų nustatyta tvarka.

6.7.

Sprendimai Visuotiniame studentų susirinkime yra priimami paprasta dalyvaujančių studentų balsų
dauguma, išskyrus atstatydinant FSS Pirmininką. Tokiu atveju sprendimai yra priimami 2/3
dalyvaujančių balsų dauguma.

6.8.

Visuotinis studentų susirinkimas yra šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus šiuose Nuostatuose
pateikta tvarka.

6.9.

Visuotinio studentų susirinkimo darbotvarkę sudaro ir ją, susirinkimo laiką, vietą viešai skelbia FSS
Pirmininkas ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Visuotinio studentų susirinkimo datos

6.10. FSS gali šaukti Neeilinį visuotinį studentų susirinkimą. Neeilinis visuotinis studentų surinkimas gali būti
šaukiamas dėl FSS Pirmininko atsistatydinimo, FSA/FSS Nuostatų keitimo ir kitais svarbiais klausimais.
Neeilinį visuotinį studentų susirinkimą šaukia FSS Pirmininkas arba 1/3 studentų, sudarydami
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darbotvarkę ir ją, susirinkimo laiką, vietą viešai paskelbdami ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki
Neeilinio visuotinio susirinkimo datos
6.11. Visuotinis studentų susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė fakulteto studentų.
Visuotinio studentų susirinkimo metu nesusirinkus reikiamam narių skaičiui, po savaitės šaukiamas
Neeilinis visuotinis studentų susirinkimas.
6.12. Visuotinio studentų susirinkimo protokolą su priedais FSS Pirmininkas pristato Prezidentui. Protokolai
saugomi KUSS archyve.
6.13. Renka studentų atstovus į fakulteto tarybą.
7. SENIŪNŲ SUSIRINKIMAS
7.1.

Seniūnų susirinkimas yra akademinių grupių seniūnų susirinkimas, kuris vyksta semestro metu ne rečiau
kaip kartą per mėnesį, išskyrus sesijos ir atostogų metu.

7.2.

Seniūnų susirinkime dalyvauti privalo akademinių grupių seniūnai arba jų įgalioti asmenys ir FSA/FSS
Pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.

7.3.

Seniūnų susirinkime gali dalyvauti fakulteto administracija, svečiai.

7.4.

Seniūnų susirinkimas:

7.4.1. aptaria aktualius akademinius, socialinius ir kitus klausimus, susijusius su studijomis fakultete;
7.4.2. dalijasi įvairia informacija.
8. FSA/FSS PIRMININKAS
8.1.

FSA Pirmininkas yra fakulteto Visuotinio seniūnų susirinkimo išrinktas FSA vadovas. FSS Pirmininkas
yra fakulteto Visuotinio studentų susirinkimo išrinktas FSS vadovas.

8.2.

FSA/FSS Pirmininkas:

8.2.1. yra fakulteto tarybos narys;
8.2.2. dalyvauja skirstant fakulteto studentų stipendijas;
8.2.3. dalyvauja Tarybos posėdžiuose;
8.2.4. pirmininkauja seniūnų susirinkimams;
8.2.5. vadovauja FSA/FSS veiklai, organizuoja narių susirinkimus, nustato jų funkcijas bei vadovauja
darbui;
8.2.6. iki KUSS tikrųjų narių surašymo pristato Įstatus, FSA/FSS Nuostatus ir KUSS struktūrą naujiems
nariams.
8.3.

FSA Pirmininkas teikia Visuotiniam seniūnų susirinkimui vicepirmininko kandidatūrą.

8.4.

FSA/FSS Pirmininku gali būti renkamas tik to paties fakulteto studentas, kuriame yra FSA/FSS.

8.5.

Kandidatas į FSA/FSS Pirmininkus dokumentus privalo pateikti Rinkimų tvarkos aprašo nustatyta
tvarka.
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8.6.

FSA Pirmininkui atsistatydinus arba jį atstatydinus, FSA Vicepirmininkas laikinai eina jo pareigas ir ne
vėliau kaip per dvi savaites sušaukia Neeilinį visuotinį seniūnų susirinkimą, kuriame renkamas naujas
FSA Pirmininkas.

8.7.

FSS Pirmininkui atsistatydinus arba jį atstatydinus, laikinai jo pareigas eina fakulteto tarybos narys
(studentų atstovas), kuris išrenkamas bendru fakulteto tarybos studentų atstovų susitarimu ir ne vėliau
kaip per dvi savaites sušaukia Neeilinį visuotinį studentų susirinkimą, kuriame renkamas naujas FSS
Pirmininkas.

8.8.

FSA Pirmininkas renkamas Visuotiniame seniūnų susirinkime slaptu balsavimu vienerių metų
kadencijai. FSS Pirmininkas renkamas Visuotiniame studentų susirinkime slaptu balsavimu vienerių
metų kadencijai. Tas pats asmuo FSA/FSS Pirmininku gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

8.9.

FSA Pirmininkas rengia praėjusių metų FSA veiklos metinę ataskaitą ir pristato ją Visuotiniam seniūnų
susirinkimui. FSS Pirmininkas rengia praėjusių metų FSS veiklos metinę ataskaitą ir pristato ją
Visuotiniam studentų susirinkimui.

8.10. FSA/FSS Pirmininkas tvarko tikrųjų narių sąrašą Darbo reglamente nustatyta tvarka.
9. FSA VICEPIRMININKAS
9.1.

FSA Vicepirmininkas:

9.1.1. yra fakulteto tarybos narys;
9.1.2. yra Tarybos narys;
9.1.3. pavaduoja FSA Pirmininką jam išvykus, atsistatydinus, atstatydinus arba nebegalint vykdyti savo
pareigų;
9.1.4. FSA Pirmininkui pažeidus Įstatus, FSA/FSS Nuostatus gali inicijuoti jo atstatydinimą, teikdamas
svarstyti atstatydinimo klausimą Visuotiniam seniūnų susirinkimui.
9.2.

FSA Vicepirmininkas FSA Pirmininko teikimu yra tvirtinamas Visuotinio seniūnų susirinkimo.
10. KUSS TIKRIEJI NARIAI

10.1. KUSS tikrieji nariai yra asmenys, parašę FSA/FSS Pirmininkui prašymą dėl narystės suteikimo ir
patvirtinti FSA/FSS Pirmininko.
10.2. Tikrųjų narių pareigos:
10.2.1. padėti organizuoti seniūnų rinkimus;
10.2.2. vykdyti veiklą, atitinkančią FSA/FSS tikslus;
10.2.3. vykdyti FSA/FSS Pirmininko paskirtas užduotis, susijusias su FSA/FSS veikla;
10.2.4. dalyvauti FSA/FSS narių susirinkimuose.
10.3. Neatliekant pareigų, galima skirti 2 mėn. bandomąjį laikotarpį. Bandomąjį laikotarpį skiria FSA/FSS
Pirmininkas informuodamas narį, kuriam skiria, ir FSA/FSS narius.
10.4. Tikrųjų narių teisės:
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10.4.1. dalyvauti seniūnų susirinkimuose ir Visuotiniame seniūnų susirinkime;
10.4.2. naudotis FSA/FSS inventoriumi ir patalpomis;
10.4.3. dalyvauti KUSS veikloje;
10.4.4. teikti pasiūlymus dėl KUSS, FSA, FSS veiklos.
10.5. Narystės FSA/FSS pabaiga:
10.5.1. savo noru raštiškai atsisakius narystės KUSS;
10.5.2. gali būti nušalintas FSA/FSS Pirmininko su FSA/FSS narių susirinkime dalyvavusių balsų
daugumos pritarimu, pažeidus Įstatus, Nuostatus ir nepadarius pažangos bandomojo laikotarpio
metu;
10.5.3. baigus, nutraukus studijas KU;
10.5.4. kitais LR įstatymų nustatytais atvejais.
11. SENIŪNAI
11.1. Akademinės grupės seniūnas yra akademinės grupės atstovas, išrinktas pagal nustatytą tvarką iš
aktyviųjų grupės studentų. Grupės seniūno pareigas, rinkimų tvarką nustato ir apibrėžia KU Akademinės
grupės seniūno nuostatai, patvirtinti KU Senate.
12. NUOSTATŲ KEITIMO IR PILDYMO TVARKA
12.1. Nuostatai gali būti keičiami ir papildomi Konferencijoje 2/3 delegatų balsų dauguma.
12.2. Nuostatų keitimą ir pildymą gali inicijuoti Visuotinis seniūnų susirinkimas, Visuotinis studentų
susirinkimas ar KUSS Revizijos komisija teikdama konkretų pasiūlymą Tarybai.
13. VEIKLOS NUTRAUKIMAS
13.1. FSA/FSS gali būti reorganizuojama arba likviduojama Konferencijos nutarimu 2/3 dalyvių balsų
dauguma.
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