Klaipėdos universiteto
studentų sąjungos
Veiklos ataskaita už laikotarpį:
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STATISTIKA
Klaipėdos universiteto studentų sąjungą sudaro:
5 fakultetinės studentų atstovybės;
3 bendrabučių studentų savivaldos;
Prezidiumo komanda;
Alumni klubas;
KU doktorantų draugija;
Iš viso – 97 tikrieji nariai.

STUDENTŲ ATSTOVAI
Šioje ataskaitos dalyje pateikiama informacija apie Klaipėdos universiteto studentų
sąjungos atstovus įvairiose institucijose, komisijose, darbo grupėse.
Klaipėdos universiteto Taryba
Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė
Salomėja Dromantienė
Klaipėdos universiteto Senatas
Aistė Stalmokaitė
Edmundas Jurkaitis
Martyna Varkalytė
Vaiva Makarauskaitė
Deimantė Ubytė (iki 2017-05-31)
Indrė Čedavičiūtė (iki 2017-10-12)
Edvardas Latakas (iki 2017-10-12)
Rita Skirpstaitė (nuo 2017-11-08)
Milda Kontrimė (nuo 2017-11-08)
Irma Vilutytė (nuo 2017-11-08)

Atestavimo komisija
Aistė Stalmokaitė
Veronika Biveinytė
Edvinas Barauskis
Konkurso komisija
Beata Žymančiūtė
Martyna Varkalytė
Edita Jauniūtė (iki 2017-06-22)
Julija Bružaitė (iki 2017-06-22)
Kvalifikacinė komisija
Aistė Stalmokaitė
Akademinės etikos komitetas
Irma Radavičiūtė
Vladyslava Sinkevič-Zonienė
Gvidas Slah
Klaipėdos universiteto Strategijos 2030 m. darbo grupė
Edmundas Jurkaitis
Studijų kokybės komisija
Aistė Stalmokaitė
Edmundas Jurkaitis
Klaipėdos universiteto Statuto pataisų rengimo komisija
Aistė Stalmokaitė
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos etikos komisija
Edmundas Jurkaitis
Klaipėda Europos jaunimo sostinė 2020 darbo grupė
Edmundas Jurkaitis

Lietuvos studentų sąjungos Taryba
Aistė Stalmokaitė
LSS aukštojo mokslo gairių „Studijų kokybė“ projekto darbo grupė
Edmundas Jurkaitis

KUSS TARYBA
Taryba – kolegialus valdymo organas, atsakingas už sprendimų priėmimą tarp eilinių
KUSS Konferencijų.
KUSS HUMF SA
Pirmininkė Martyna Dabkevičiūtė (iki 2017-10-03)
L.e.p. Pirmininkė Sonata Bortelytė (nuo 2017-10-03 iki 2017-10-24)
Pirmininkė Sonata Bortelytė (nuo 2017-10-24)
Vicepirmininkė Goda Pukelytė (iki 2017-10-03)
Vicepirmininkė Monika Butkutė (nuo 2017-10-24 iki 2018-02-19)
Vicepirmininkė Indrė Čedavičiūtė (nuo 2018-02-19)
KUSS JTGMF SA
Pirmininkė Martyna Varkalytė (iki 2018-02-21)
Pirmininkė Indrė Pocevičiūtė (nuo 2018-02-21)
Vicepirmininkė Veronika Biveinytė (iki 2018-02-21)
Vicepirmininkas Julius Kochas (nuo 2018-02-21)
KUSS MA SA
Pirmininkė Erika Gaučiūtė (iki 2018-02-22)
Pirmininkė Karolina Gerikaitė (nuo 2018-02-22)
Vicepirmininkė Greta Pučkoriūtė (iki 2018-02-22)
Vicepirmininkė Aistė Augustinavičiūtė (nuo 2018-02-22)
KUSS SMF SA
Pirmininkas Edvardas Latakas (iki 2017-10-26)

L.e.p. Pirmininkė Deimantė Petkevičiūtė (nuo 2017-10-26 iki 2017-11-09)
Pirmininkas Ernestas Maskolaitis (nuo 2017-11-09 iki 2018-02-26)
Pirmininkas Haroldas Kerpė (nuo 2018-02-26)
Vicepirmininkė Deimantė Ubytė (iki 2017-05-31)
Vicepirmininkas Vladislav Račkovskij (nuo 2017-11-09 iki 2018-02-26)
Vicepirmininkas Edvardas Latakas (nuo 2018-02-26)
KUSS SvMF SA
Pirmininkė Gustė Noreikytė (iki 2018-02-15)
Pirmininkė Irma Vilutytė (nuo 2018-02-15)
Vicepirmininkė Silvija Jokubaitytė (iki 2018-02-15)
Vicepirmininkas Kristijonas Starkutis (nuo 2018-02-15)
KUSS BSS
MBSS Pirmininkas Edgaras Jefimovas (iki 2017-12-15)
KBSS Pirmininkas Lukas Muzikevičius
SBSS Pirmininkas Haroldas Kerpė (iki 2018-02-25)
UBSS Pirmininkas Tautvydas Rimavičius
Prezidiumas
KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
KUSS Viceprezidentė Indrė Čedavičiūtė (iki 2017-09-06)
KUSS Viceprezidentė Irma Radavičiūtė (nuo 2017-09-06)

KUSS PREZIDIUMAS
Prezidiumas – tai Prezidento paskirti asmenys, atsakingi už atskiras KUSS veiklos sritis.
Prezidiumas įgyvendina Konferencijos, Tarybos ir Prezidiumo sprendimus.
Aistė Stalmokaitė, prezidentė
Indrė Čedavičiūtė, viceprezidentė (iki 2017-09-06)
Irma Radavičiūtė, akademinių reikalų koordinatorė (iki 2017-09-06), viceprezidentė
(nuo 2017-09-06)

Edmundas Jurkaitis, akademinių reikalų koordinatorius
Julija Banienė, komunikacijos koordinatorė (iki 2017-09-01)
Indrė Pocevičiūtė, savanorė (nuo 2017-09-25), komunikacijos koordinatorė (nuo 201711-13 iki 2018-01-15)
David Martirosian, IT ir LSP koordinatorius
Gytis Stučinskas, infrastruktūros koordinatorius
Jurgita Dekaitė, finansų paieškos ir rinkodaros koordinatorė (nuo 2017-08-17)
Vaiva Makarauskaitė, kultūros koordinatorė
Ieva Serapinaitė, savanorė (iki 2017-09-01), kultūros koordinatorė (nuo 2017-09-01)
Edvinas Klapatauskas, savanoris (iki 2017-04-13)
Guoda Bružaitė, savanorė (nuo 2017-04-13 iki 2017-07-03)
Justas Šmatauskas, savanoris (nuo 2017-09-25)
Justinas Stasiškis, buhalteris

KUSS REVIZIJOS KOMISIJA
Pirmininkė – Diana Mickutė-Miknė
Vladyslava Sinkevič-Zonienė
Gintautė Brazauskaitė

KUSS ĮGYVENDINTOS VEIKLOS
Kontakto užmezgimas su seniūnais
Balandžio mėnesį akademinių reikalų koordinatoriai organizavo neformalius
susitikimus su akademinių grupių seniūnais. Šių susitikimų tikslas – susipažinti ir užmegzti
kontaktus, išklausyti problemas bei pasiūlymus. Išsakytos problemos buvo
grupuojamos pagal mastą - į fakulteto ir universiteto. Fakulteto problemos perduotos
fakultetinėms atstovybėms, o universiteto problemos paliktos spręsti prezidiumo
komandai.
Deja, dėl laiko
suorganizuota.

stokos

daugiau

neformalių

susitikimų

su

seniūnais

nebuvo

Stipendijų skyrimas neatsižvelgiant į studijų finansavimo pobūdį
Kalbos apie stipendijų skyrimą visiems studentams, nepriklausomai nuo jų studijų
finansavimo pobūdžio prasidėjo dar gerokai prieš metus. Vyko ne vienas susitikimas su
Rektoriumi bei Studijų prorektore, kol galiausiai 2017 m. gruodžio 14 d. KU Senatas
patvirtino Studentų stipendijų nuostatus, kuriuose numatyta, jog į skatinamąsias
stipendijas gali pretenduoti visi gerai besimokantys studentai.
Egzaminų stebėjimas
Kadencijos laikotarpiu buvo vykdomi du egzaminų stebėjimai. Per pavasario
egzaminų sesiją stebėtojai apsilankė 85 egzaminuose. Stebėjimo rezultatai parodė,
jog 38% egzaminų neįvyko, nes studentai dalykų egzaminus išsilaiko anksčiau, nors KU
Studijų nuostatai reglamentuoja, jog egzaminas turi vykti nurodytoje vietoje nurodytu
laiku. Taip pat, daugiau nei pusėje vykusių egzaminų (53%) buvo nusirašinėjama.
Pirmojo stebėjimo rezultatai buvo pateikti KU administracijai. Antrojo stebėjimo metu
stebėtas 31 egzaminas. Prieš antrąjį egzaminų stebėjimą KUSS visoms akademinės
grupėms išplatino pranešimą, jog užfiksavus nusirašinėjimo atvejus apie juos bus
pranešta dėstytojui. Stebėtojai užfiksavo nusirašinėjimus trijuose egzaminuose, o
neįvykusių buvo tik du.
Gyvenimo kokybės bendrabučiuose apklausos sukūrimas
KUSS Forumo metu buvo suburta darbo grupė, atsakinga už gyvenimo kokybės
bendrabučiuose apklausos sukūrimą ir vykdymą. Apklausoje dalyvavo 97 lietuviai bei
55 užsienio šalių studentai. Apklausos duomenimis, daugiausiai nusiskundimų
gyvenimo sąlygomis turi Statybininkų ir Karklų bendrabučių gyventojai. Studentai yra
nepatenkinti pasenusia infrastruktūra, dušais, tualetais, buitine technika virtuvėse.
Užsienio šalių studentai labiausiai nepatenkinti kainomis, nes jie už nuomą kai kuriuose
bendrabučiuose moka ženkliai daugiau. Išsamūs apklausos rezultatai bus pateikti
Universiteto administracijai.
Tradicinių renginių ir studentų laisvalaikio organizavimas
Suorganizavome du KU boulingo turnyrus, tradicinį vasaros sąskrydį KUSS Plateliai,
pasitikome pirmakursius „Fuksų žaidynėmis“ ir „Fuksų krikštynomis“, ketvirtus metus iš
eilės diskusijoms kvietėme į „Studentišką spalį“, vykdėme projektą „Atrask
savanorystę“ ir kalendorinius metus užbaigėme KUSS kalėdiniu padėkos vakaru.
Rėmėjų paieška ir ryšių palaikymas
Beveik pusę metų biuro komanda dirbo be finansų paieškos ir rinkodaros
koordinatoriaus, todėl rėmėjų paieškos buvo ganėtinai komplikuotos. Vasaros
pabaigoje prie komandos prisijungus už šią sritį atsakingam asmeniui, KUSS užmezgė
ryšius su Redbull, Švyturys, Futbopullas, Apollo boulingas, KUFA, Dodo pizza, Arena
pizza, Jogundė, Caif cafe, Ateik ateik, Klaipėdos dramos teatras. Pasirašytos

bendradarbiavimo sutartys su „Bunkeris“, UAB „Boardmax“, UAB „LORMAS“, MB
„Žirafų projektai“, UAB „Neįgaliųjų integracija“.
Veiklos plano ir strategijos peržiūra
Biuro komanda reguliariai peržiūrėdavo veiklos planą, nemažai veiklų teko atsisakyti,
vietoje jų įtraukti naujas ir aiškiai susidėlioti prioritetus. Rudenį išgryninus 4 prioritetines
veiklas įvyko pirmasis KUSS Forumas, kurio metu 4 darbo grupės kūrė pasirinktų veiklų
įgyvendinimo planus.
Kadangi prieš metus vykusios konferencijos metu strategija nebuvo patvirtinta, buvo
sukurta strategijos redakcinė darbo grupė. Darbo grupės rezultatas – neeilinės
konferencijos metu patvirtinta KUSS Strategija 2018-2021 metams.
Naujojo bendrabučio kainos sumažinimas
Balandžio 20 d. KUSS atstovai dalyvavo susitikime su universiteto Rektoriumi bei
Kancleriu, kurio metu buvo aptartas Universiteto alėjos bendrabučio kambario
nuomos kainos klausimas. Naujas modernus bendrabutis ne visiems studentams
prieinamas, todėl buvo prašoma sumažinti nuomos kainą. Universitetas vis dar moka
paskolą už bendrabučio statybas, tad dėl kainos teko derėtis. Pasiektas kompromisas
– nuomos kaina sumažėjo 20 eurų.
Dvi parašytos pozicijos
Šie metai Klaipėdos universitetui buvo ypatingai neramūs. KU likimas sprendėsi net
kelis kartus, tad studentų atstovai išreiškė savo poziciją, kurioje palaikė savarankiško
universiteto uostamiestyje idėją, tačiau pabrėžė, jog KU privalo keistis.
Pirmoji pozicija buvo išsiųsta LR Ministrui pirmininkui, LR Švietimo ir mokslo ministrei,
Seimo nariams, Klaipėdos miesto merui bei Universiteto akademinei bendruomenei.
Studentai ragino imtis vidinių univesiteto pertvarkų, kurios vestų į Baltijos jūros regiono
lyderystę, siektų įgyvendinti aktualiausias studijų programas bei vykdytų
pažangiausius mokslinius tyrimus.
Antroji pozicija buvo adresuota tik akademinei bendruomenei, po diskusijų apie KU
pertvarkymo projektą. Pozicijoje akcentuota, jog svarbus studijų kokybės diskusijų
partneris yra studentai. Taip pat, studentų atstovai siūlė KU Tarybai ir KU Senatui
glaudžiau bendradarbiauti universiteto pertvarkos klausimais ir nepamiršti, jog
Universitete egzistuoja Studijų kokybės komisija. Po pozicijos pateikimo buvo
atnaujinta Studijų kokybės komisijos sudėtis ir į ją įtraukti du studentų atstovai.
Pakeisti įstatai
Dėl besikeičiančios KUSS struktūros teko keisti ir pagrindinį organizacijos dokumentą –
įstatus. Neeilinės konferencijos metu buvo pritarta visiems siūlomiems įstatų
pakeitimams: bendrabučių studentų savivaldas iš struktūrinių padalinių perkelti į

nestruktūrinius, didinti konferencijos delegatų skaičių bei įtraukti naują struktūrinį darinį
– fakultetinė studentų savivalda. Įstatai šiuo metu yra registruojami registrų centre.

Savivaldų vertinimas
KUSS, kaip ir praėjusiais metais, šiemet dalyvavo studentų savivaldų vykdomos veiklos
ir išteklių vertinime. Vertinimo metu buvo kreipiamas dėmesys į studentų atstovavimą,
dalyvavimą LSS veikloje, organizacijos struktūrą, veiklos organizavimą bei išteklių
valdymą. Iš vertinime dalyvavusių studentų savivaldų KUSS įvertinta geriausiai.
Įgyvendintas projektas
2017 m. gruodžio mėnesį įgyvendintas projektas „Atrask savanorystę“. Šis projektas
buvo teiktas praėjusios kadencijos prezidiumo komandos Klaipėdos miesto
savivaldybei, o 2017 m. gautas finansavimas. Projektas skirtas skatinti jaunimo
įsitraukimą į savanoriškas veiklas Klaipėdos mieste. Projekto metu 50 jaunuolių iš visos
Klaipėdos ir Klaipėdos rajono atliko savanorišką veiklą 15 skirtingų organizacijų.
Privalomas Virtualios mokymosi aplinkos naudojimas
Vienas iš šios kadencijos tikslų buvo skatinti modernesnį studijų procesą. Drauge su
Informacinių sistemų ir technologijų centro direktore dr. Dalia Baziuke bei Senato
akademinės komisijos pirmininke doc. dr. Rūta Girdzijauskiene KU Senatui pateikėme
Studijų nuostatų pakeitimų projektą dėl privalomo Virtualios mokymosi aplinkos
visiems KU dėstytojams naudojimo. Projektas buvo ruošiamas nuo gegužės mėn.,
tačiau dėl Senato narių skeptiškų kalbų projektas buvo atidėtas vėlesniam laikui.
Galiausiai rugsėjo 21 d. Senatas pritarė Studijų nuostatų pakeitimams.

KUSS IŠ DALIES ĮGYVENDINTOS ARBA TĘSTINĖS VEIKLOS
Naujos kuratorių programos rengimas
Naują kuratorių programą buvo bandoma rengti. Diskutavome, rėmėmes ankstesnių
metų patirtimi ir aiškinomės, koks turėtų būti geras kuratorius ir ką turime padaryti, jog
gebėtume tinkamai jį paruošti. Programa buvo išskirstyta į tris etapus, sėkmingai
praėjo du. Vis dėlto, dėl labai mažo kuratorių aktyvumo programos iki galo nepavyko
įgyvendinti. Mokymuose dalyvavo 6-7 asmenys, daugiausiai jau esami studentų
atstovai, turintys reikalingas kompetencijas pirmakursių kuravimui.
Vidinės komunikacijos stiprinimas
Biuro komanda kadencijos pradžioje lankėsi kiekvienoje fakultetinėje atstovybėje,
diskutavo apie studentų atstovavimą, dalijosi gerąją patirtimi, aiškinosi sąjungoje ir
universitete vyraujančias problemas. Gegužės men. buvo surengti FSA mokymai, kurių

metu atstovybių nariai gilino akademines žinias bei mokėsi komandinio darbo.
Rugsėjo mėn. vyko bendras tikrųjų narių priėmimas bei pirmasis KUSS Forumas,
kuriame kiekvienas KUSS narys turėjo galimybę prisidėti prie sąjungos vykdomų veiklų.
Taip pat, buvo organizuojami ir neformalūs susitikimai.
Kuss.lt tinklapio pertvarka
Kadencijos metu nuolat keitėsi ir vis buvo atnaujinimas KUSS internetinis puslapis.
Jame atsirado studentams naudinga informacija, patalpinti įvairių prašymų šablonai,
studijas reglamentuojantys dokumentai, elektroninių paslaugų atmintinė, vidurkio
skaičiuoklė. Puslapio lankytojai nesunkiai gali susipažinti su organizacijos struktūra ir
pamatyti, kokiuose valdymo organuose yra atstovaujama studentų interesams.
Kuss įvaizdžio turinio socialiniuose tinkluose peržiūra ir pertvarka
Metų eigoje buvo sukurtas komunikacijos planas, kuriame aprašyta soc. tinklų
naudojimosi tvarka. Sukurtas vizualinių priemonių šablonas, kuris padeda siekti
vieningo įvaizdžio socialinėse medijose. Šiuo metu vis dar yra kuriama KUSS stiliaus
knyga (brandbook).
KUSS FSA logotipų suvienodinimas
KUSS Taryba pritarė idėjai, jog reikia visoms FSA suvienodinti savo logotipus. Tam buvo
sukurta atskira darbo grupė, kuri kūrė ir siūlė savo variantus Tarybai. Nepavykus prieiti
kompromiso, logotipų idėja kuriam laikui buvo atidėta. Šiuo metu yra laukiama naujų
logotipų variantų.
LSP sistemos priežiūra ir administravimas
Visos kadencijos metu studentai buvo konsultuojami su LSP susijusiais klausimais.
Vasara, sutarčių pasirašymo metu, KUSS atstovai pirmakursiams padėjo užsisakinėti
pažymėjimus, o el. paštu bei telefonu LSP klausimais buvo padėta daugiau kaip 80
studentų.
Studijų aplinkos vertinimas
KUSS vykdė studijų aplinkos vertinimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti egzistuojančias
problemas ir trūkumus, kurie gali trukdyti kokybiškam studijų procesui. Pasibaigus
vertinimui paaiškėjo, jog per keletą fakultetų besikartojanti problema yra prastas
interneto ryšys bei per žema patalpų temperatūra. Šiuo metu vertinimo rezultatai yra
apdorojami grafiškai, o vėliau bus pateikti fakultetų administracijoms.
Kompetencijas keliančių veiklų organizavimas
Kadencijos metu buvo suorganizuoti FSA akademiniai ir komandiniai mokymai,
diskusija su Senato pirmininku V. Laurėnu KUSS Plateliai metu, fuksų vadovų mokymai,
kuratorių mokymai, išvažiuojamasis KUSS Forumas, mokymai su A. Šalčiu. Dėl ribotų
finansinių galimybių ir prasto laiko planavimo nevisada galėdavome pasikviesti
kompetetingus lektorius, tad tai vienas didžiausių organizuotų veiklų trūkumų.

Studentų atstovo etikos kodekso sukūrimas
KUSS Taryboje buvo diskutuojama apie tokio kodekso atsiradimą, aptartos situacijos ir
priežastys, kodėl toks kodeksas būtų reikalingas. Vis dėlto, studentų atstovo etikos
kodeksas nebuvo sukurtas. Metų eigoje parašėme komunikacijos planą, kuriame
egzistuoja ir tam tikros taisyklės, kaip turi elgtis studentų atstovas, tad buvo nuspręsta
atsisakyti kodekso idėjos.
Užsienio studentų atstovavimo stiprinimas
Klaipėdos universitete vis daugėja užsienio studentų, tačiau jų atstovavimas buvo
problema. Siekiant gerinti situaciją ir skatinti integraciją buvo užmegztas ryšys su
tarptautinių studentų koordinatore Marta Dangile Palmaityte. Suorganizuoti susitikimai
su užsienio studentais, jiems pristatyta KUSS veikla, duoti fakultetinių atstovybių
pirmininkų kontaktai. Kai kurių renginių plakatai išversti ir į anglų kalbą; suorganizuoti
naujų užsienio studentų priėmimai fakultetuose; kartu su koordinatore inicijuotos
veiklos tiek užsienio, tiek lietuvių studentams; prisidėta prie studentų laisvalaikio zonos
– Ideas factory – įrengimo ir atidarymo.
KUSS istorijos surašymas
KUSS istorijos surašymui yra sudaryta darbo grupė, pradėtas nagrinėti KUSS
dokumentų archyvas. Renkami svarbiausi faktai apie studentų atstovavimą, kokias
problemas sprendė ir kokius klausimus svarstė tuometiniai KUSS nariai.
Planuojama kurti KUSS Alumni duomenų bazę bei vykdyti susitikimus su kadencijas
baigusiomis Prezidiumo komandomis.
Bendradarbiavimas
organizacijomis

su

kitomis

studentų

savivaldomis

ir

nevyriausybinėmis

Šiemet gana aktyviai bendradarbiavome su Klaipėdos regione esančiomis studentų
savivaldomis. Organizavome bendrus renginius kartu su KVK SA ir LAJM SA (LSS
sąskrydis „Iki Aušros“, TSD’17), dalyvavome kitų atstovybių mokymuose ir renginiuose
bei kviesdavome kolegas į savo renginius. Spalį dalyvavome Klaipėdos regiono
aukštųjų mokyklų studentų savivaldų susitikime Šiauliuose, kur stiprinome regiono
ryšius. Taip pat, gerąją patirtimi dalintąsi su SMK SA ir LTVK SA.
Atnaujinome ryšius su Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“,
turėjome keletą susitikimų, KLAS buvo informacinis rėmėjas įgyvendinant projektą
„Atrask savanorystę“.
Kadencijos metu teko bendrauti ir su moksleiviais. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
vadovų klubas kvietė KUSS pasidalinti savanorystės patirtimi, o Klaipėdos „Aukuro“
gimnazijos mokinių Taryba svečiavosi KUSS centriniame biure ir domėjosi studentiškos
savanorystės galimybėmis.

Vidinių dokumentų atnaujinimas
Dėl Klaipėdos universiteto Tarybos rinkimų teko atnaujinti KUSS darbo reglamentą bei
rinkimų tvarkos aprašą, nes kai kurie punktai nebebuvo aktualūs šiai dienai. Po KUSS
Įstatų įregistravimo darbo reglamentą vėl reikės atnaujinti pagal naujai įsigaliojusią
įstatų redakciją.
Stipendijų fondo sudarymo ir studentų skatinimo tvarkos pakeitimai
Pasiekta, kad visi studentai turėtų galimybę gauti skatinamąją stipendiją
nepriklausomai nuo finansavimo būdo (vf ar vnf). Buvo numatyta, kad stipendijų
fondas bus sudaromas tiek iš vf, tiek iš vnf įmokų, tačiau KU Taryba patvirtino biudžetą
pagal seną tvarką, kuomet stipendijų fondas sudaromas tik iš vf įmokų, todėl fondas
nepadidėjo, o vnf vietų studentams dar palikta ir galimybė sumažinti studijų įmoką už
gerus akademinius pasiekimus. Nors dabar fakultetinių tarybų ar Senato stipendiją
gali gauti visi studentai, bus siekiama, jog stipendijų fondas būtų sudaromas iš visų
studentų įmokų. Tokiu atveju visi studentai galėtų gauti skatinamąją stipendiją, o
įmokų sumažinimas būtų taikomas tik pablogėjus studentų finansinei padėčiai. Taip
būtų suvienodinta tvarka. Šiuo metu yra ruošiama nauja studentų skatinimo tvarka,
prie kurios tarpininkaujant KU Tarybai prisideda ir KUSS.
Vieno langelio principas
Šiuo metu vyksta studentų reikalų skyriaus reorganizacija, o skyriaus vedėjas Darius
Rekis vasario 15 d. paliko savo pareigas. Skyriuje nebėra žmogaus, kuris rūpintųsi
studentų reikalais, tad kilo mintis įsteigti „vieną langelį“ studentų reikalams. Pagal šią
idėją KU dirbtų asmuo, kuris būtų atsakingas už studentų reikalus, jam būtų pateikiami
skundai, prašymai, pageidavimai, gaunama informacija ir kt. Šiuo „vieno langelio“
principu būtų siekiama pagreitinti problemų sprendimus ir palengvinti biurokratinę
naštą studentams. Idėja pristatyta studijų prorektorei Letai Dromantienei ir studijų
skyriaus vedėjui Arvidui Masiuliui. Taip pat šiuo klausimu išsiųstas raštas Rektoriui.

KUSS NEĮGYVENDINTOS VEIKLOS
Dėstytojų darbo vertinimas Akademinėje informacijos sistemoje
Turėjome susitikimą su Informacinių sistemų ir technologijų centro direktore dr. Dalia
Baziuke, kurio metu aiškinomės apie galimybes dėstytotų darbo vertinimą perkelti į
akademinę informacijos sistemą. Studentų atstovams buvo atsakyta, jog šiuo metu
tokios galimybės nėra dėl to, jog dabartinė sistema yra sukurta ne KU, o KTU, todėl kol
nesibaigė sutartis, tokie pakeitimai nėra galimi. Vis dėlto, vertinimui el. erdvėje yra
alternatyva, tą galima daryti Virtualioje mokymosi aplinkoje. Problema ta, jog ne visi
dėstytojai ir studentai naudojasi VMA, tad kol kas tenka vertinimą atlikti įprastai –
popieriniu anketavimu.

Rašto darbų metodikos suvienodinimas
Šiuo metu galiojantys metodiniai rašto darbų reikalavimai nėra patogūs studentams
dėl sumaišytos informacijos. Kai kurie dėstytojai prašo naudotis kitų aukštųjų mokyklų
metodiniais reikalavimais, o kai kurios katedros turi įsivedusios atskirus savo
reikalavimus. Tokia neaiški tvarka sukelia sunkumų tiek studentams, tiek patiems
dėstytojams, todėl buvo inicijuotas metodinių rašto darbų reikalavimų peržiūra ir
pataisymas. Susitikimuose su seniūnais buvo prašoma pasidalinti idėjomis, kas galėtų
būti tobulinama. Surinkta informacija buvo pateikta studijų skyriaus vedėjui Arvidui
Masiuliui. Vyko keli susitikimai, kuriuose pateikti mūsų prašymai, pasiūlyti tam tikri
pakeitimai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad neturime pakankamai kompetencijos
pakeisti visą aprašą, pasiūlėme sukurti darbo grupę. Šis procesas užsitęsė dėl laiko ir
žmogiškųjų išteklių stokos. Tačiau šis klausimas bus keliamas iš naujo.
Mokslinių darbų, turinčių reikšmės miestui ir regionui, skatinimas
Klaipėdos miesto savivaldybė skiria premijas bakalauro darbams, kurie yra naudingi
miestui. Problema ta, jog miestui reikšmingos temos pateikiamos per vėlai. Šiuo
klausimu buvo diskutuota su Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatore Aiste Andruškevičiūte. Stengiamasi temas paskelbti anksčiau, savo
temas gali siūlyti ir patys darbų vadovai kartu su studentais, todėl viskas priklauso nuo
darbo aktualumo ir pritaikomumo.
Pastatų pritaikymo studentams su negalia įnicijavimas
Klaipėdos universiteto didžioji dalis pastatų yra laikomi paveldu, todėl jokie
infrastruktūriniai pakeitimai juose nėra galimi. Idėjos atsisakėme, tačiau nusprendėme
jėgas telkti į pačių studijų prieinamumą el. erdvėje.
Rūkymo vietų prie fakultetų įrengimo inicijavimas
KU miestelyje nėra rūkymo vietos. Studentai, dėstytojai ar kiti darbuotojai rūko prie
įėjimų, todėl atsirado poreikis ieškoti kompromiso ir inicijuoti rūkymo vietos atsiradimą.
Apie tokią idėją buvo kalbėta su Rektoriumi ir Kancleriu, tačiau šis klausimas liko
neišspręstas, nes pagal LR įstatymą, rūkyti draudžiama visose švietimo įstaigose ir jų
teritorijose. Todėl rūkymas KU miestelio teritorijoje liko tik pačių asmenų atsakomybėje.
Bendrabučių sutarčių ir taisyklių peržiūra
Šio darbo kadencijos metu nebuvo imtąsi. 2017 m. liepos 10 d. buvo patvirtintos
bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės, tačiau studentų atstovai apie tai nebuvo
informuoti. Dokumentą reikėtų redaguoti, tačiau pakeitimus pastebėjome per vėlai,
todėl nespėjome imtis redagavimo darbų.

Projektinių fondų paieška ir projektų teikimas
Šiais metais neparašėme ir neteikėme nė vieno projekto. Biuro komandoje
neturėjome žmogaus, atsakingo už projektų koordinavimą, todėl atėjus metui teikti
projektų paraiškas, neturėjome nei žmogiškųjų išteklių, nei kompetencijų tam padaryti.

KUSS ORGANIZUOTOS VEIKLOS
Balandis
Prezidiumo komandos susitikimai su visomis fakultetinėmis studentų atstovybėmis;
Prezidiumo mokymai su LSS savivaldų stiprinimo vadove I. Šareikaite;
Akademinių reikalų koordinatorių neformalūs susitikimai su akademinių grupių
seniūnais;
KUSS SvMF SA Sveikatos dienos minėjimas;
KUSS Socializacija;
Vykdyta 2 % GPM skyrimo KUSS kampanija;
KUSS MA SA ir KUSS SvMF SA Tarptautinės jaunimo solidarumo dienos minėjimas;
KUSS JTGMF SA Inžinierių dienos;
KUSS MA SA Saugaus eismo dienos minėjimas.
Gegužė
Akademiniai ir komandiniai mokymai KUSS HUMF SA, KUSS JTGMF SA, KUSS MA SA,
KUSS SMF SA;
KU boulingo turnyras;
KUSS HUMF SA renginių ciklas „Atverk širdį pavasariui“;
KUSS JTGMF SA dėstytojų ir studentų iškyla;
KUSS MA SA organizuota piketo akcija dėl valstybės finansuojamų studijų vietų Menų
akademijai;
Motyvaciniai kuratorių pokalbiai;
KUSS HUMF SA organizuota akcija Pirk pyragėlį – paremk gyvūnėlį;
KUSS SMF SA organizuotas protmūšis.

Birželis
Egzaminų stebėjimas.
Liepa
Tradicinis KUSS sąskrydis „KUSS Plateliai“;
LSS sąskrydis „Iki Aušros“ kartu su KVK SA ir LAJM SA;
KU pirmakursių priėmimas: konsultuota Lietuvos studento pažymejimo ir bendrabučių
klausimais.
Rugpjūtis
Fuksų vadovų mokymai;
Pirmakursių stovykla „Fuksų žaidynės“.
Rugsėjis
KU grotažymės konkursas, konkursą laimėjo #portofknowledge;
Bendras naujų narių priėmimas „Ateik ir tapk #MesKUSS dalimi“;
Prisidėta prie ku.lt puslapio pertvarkymo darbų;
Išvažiuojamasis KUSS Forumas.
Spalis
Ekskursija po KU miestelį su prof. dr. Vygantu Vareikiu ir dr. Vytautu Jokubausku;
Fuksų krikštynos;
Studentiškų diskusijų ciklas „Studentiškas spalis“ su prof. dr. Aldžiu Gedučiu, doc. dr.
Liutauru Kraniausku, aktore, UNICEF gerosios valios ambasadore Virginija
Kochanskyte ir Auksinio scenos kryžiaus laureate Agnija Šeiko;
Karjeros dienos 2017;
KUSS HUMF SA organizuota Pedagogų diena;
KUSS HUMF SA organizuotas Helovinas 2017.
Lapkritis
KU boulingo turnyras;
KUSS SvMF SA Sveikatingumo dienos protmūšis;
Prisidėta organizuojant Mokslo ir meno festivalį „RESTART“;
Suroganizuotas susitikimas su užsienio studentais, pristatyta KUSS veikla.

Gruodis
Studentų atstovavimo mokymai su LSS ir VU SA Alumni A. Šalčiu;
KUSS JTGMF SA organizuotas Kalėdinis padėkos vakaras fakulteto bendruomenei;
Vykdytas projektas „Atrask savanorystę“;
KUSS HUMF SA organizuotas Kalėdinis protmūšis;
KUSS HUMF SA Kalėdinė akcija „Nusiųsk Kalėdas draugui“;
KUSS Neeilinė konferencija, kurios metu patvirtina KUSS Strategija bei nauja Įstatų
redakcija;
KUSS Kalėdinis padėkos vakaras.
Sausis
Egzaminų stebėjimas.
Vasaris
Vasario 16-osios minėjimas fakultetuose bei KU aikštėje;
Suorganizuotas Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų programos pristatymas;
Organizuoti užsienio šalių studentų priėmimai;
Susitikimas su KU administracija dėl studentų mobilumo Erasmus programoje.
Kovas
Užsienio studentų erdvės „Ideas Factory“ atidarymo šventė;
„Auksinės burės“ apdovanojimai;
KUSS ataskaitų teikimo ir rinkimų konferencija;
24-asis KUSS gimtadienis.

KUSS DALYVAVIMAS ĮVAIRIOSE VEIKLOSE
Kovas
KVK SA ataskaitų teikimo ir rinkimų konferencija bei KVK SA gimtadienis.
Balandis
Savanoriauta Baltijos ir Juodosios jūros ekonomikos forume „Vakarų galia. Inovatyvus
miestas: kodėl ne Klaipėda?“ ;

LAJM SA ataskaitų teikimo ir rinkimų konferencija bei LAJM SA gimtadienis;
Susitikimas su LSS Priežiūros komitetu dėl Savivaldų vertinimo;
KVK SA organizuoti mokymai su LSS ir VU SA Alumni A. Šalčiu;
ISM organizuotas Nacionalinis studentų protmūšis;
Seminaras su Giedriumi Drukteiniu;
ŠU SA gimtadienis;
LSS aukštojo mokslo gairių „Studijų kokybė“ projekto darbo grupė;
Kraujo donorystės akcija;
„Social Erasmus Week“;
Akcija „DAROM 2017“.
Gegužė
LSS Tarybos narių seminaras;
Susitikimas su Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos Nuomonių klubu, dalintąsi savanorystės
patirtimis;
LSS organizuoti SARK mokymai;
NeAtrasta.lt Ekskursantai protmūšis;
LSS aukštojo mokslo gairių „Studijų kokybė“ projekto darbo grupė;
LSS organizuoti rinkodaros ir komunikacijos mokymai;
Marketingo mokykla: antras dublis;
Diskusija „Ar mums reikalinga valstybė?“ su dr. Vytautu Rubavičiumi;
Susitikimas su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi
„Europos sąjunga ir jos ateitis“;
Lankymasis sutrikusio vystymosi vaikų globos namuose.
Birželis
Susitikimas su Klaipėdos miesto meru V. Grubliausku dėl jaunimo matomumo
Klaipėdoje;
Diplomų teikimo šventės;
Susitikimas su NVO Taryba, teikta Irmos Radavičiūtės kandidatūra nuo KUSS į NVO
Tarybą švietimo srityje;

Strateginė sesija dėl jaunimo įvaizdžio;
Klaipėdos Europos jaunimo sostinės vardo gavimo darbo grupė;
MISIJA SIBIRAS akcija „Ištark, Išgirsk, Išsaugok“;
Akcija „Taikos glėbys“.
Liepa
Jūros šventės eisena.
Rugpjūtis
LSS Asamblėja;
Šv. Mišios Kristaus Karaliaus bažnyčioje kartu su Universiteto bendruomene.
Rugsėjis
Rugsėjo 1-ąjai skirti renginiai;
Susitikimas su Klaipėdos miesto Tarybos ir mero sekretoriumi, KUSS Alumni Modestu
Vitkumi dėl permainų Universitete;
LAJM SA ir KVK SA organizuotos „Fuksų stovyklos“;
„Diena be automobilio“ lenktynės;
KU Holistinės medicinos katedros atidarymas;
Tarptautinės kineziterapijos dienos minėjimas.
Spalis
ŠU SA organizuotame Klaipėdos regiono aukštųjų mokyklų studentų savivaldų
susitikime.
Lapkritis
Klaipėdos jaunimo apdovanojimai;
LSS Neeilinė rinkimų konferencija;
Susitikimas su Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos mokinių taryba;
KVK SA projektų mokymai;
Susitikimas su SMK SA dėl studentų atstovavimo padėties SMK;
ŠU SA ataskaitų teikimo ir rinkimų konferencija;
KU studijų pristatymas Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje;

Ekskursija po Klaipėdos senamiestį kartu su užsienio studentais;
VDU SA organizuotame akademinių žinių egzamine „Apšvietimas“.
Gruodis
LSS Kalėdinis padėkos vakaras;
Prisidėta prie akcijos „Sumesim centus“, išsiųsta 200 laiškų LR Vyriausybei ir LR Seimui
nuo Klaipėdos universiteto studentų, taip primenant apie žadėtas didesnes
stipendijas;
Susitikimas su LTVK SA, konsultuota dėl LTVK SA Įstatų;
Filmo „Karo laivas Prezidentas Smetona“ peržiūra;
Menų akademijos studentų organizuotas koncertas „Kūrybos vakaras“;
LSS organizuota diskusija apie akademinį sąžiningumą;
Advento popietė, skirta užsienio studentams.
Sausis
„Choose Klaipėda“ pristatymas;
Klaipėdos pramoninkų asociacijos organizuota diskusija „Kam ateities universitetas:
mokslui, verslui, miestui?“;
„Aukštųjų mokyklų mugė 2018“;
KU studijų pristatymas Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje.
Vasaris
Vasario 16-osios eisena;
Jūros tyrimų instituto atidarymas;
Studijų mugė „Studijos 2018“;
Festivalio KARKLĖ organizuota akcija „Festivališkiausia aukštoji“.
Kovas
Susitikimas su kandidatais į KU Tarybą;
Studijų mugė „Studijų regata 2018“.

KUSS ŽINIASKLAIDOJE
Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga išreiškė susirūpinimą dėl KU likimo
http://sc.bns.lt/view/item/238625
https://www.litas.lt/klaipedos-universiteto-studentu-sajunga-isreiske-susirupinima-delku-likimo/
https://www.ku.lt/blog/klaipedos-universiteto-studentu-sajunga-isreiske-susirupinimadel-ku-likimo
http://mokslolietuva.lt/2017/07/klaipedos-universiteto-studentu-sajunga-isreiskesusirupinima-del-ku-likimo/
https://www.kurstoti.lt/s/6729/kuss-isreiske-susirupinima-del-ku-likimo
Naujoji KUSS prezidentė: „Pokyčiai turi vykti“
http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/svietimas/naujoji-kuss-prezidente-pokyciaituri-vykti-1567034/
Nuo studentės iki prezidentės
http://www.gargzdai.lt/nuo-studentes-iki-prezidentes/
Prie Minijos praūžė studentiškas savaitgalis
http://gargzdai.lt/prie-minijos-prauze-studentiskas-savaitgalis/
Ar internetas išstums bendraklasių susitikimus?
http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/it/ar-internetas-isstums-bendraklasiususitikimus-1552652/
Klaipėdoje – būstų nuomos varžybos
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedoje-bustunuomos-varzybos-825055
„Balticum” žinių reportažas apie LSS Asamblėją:
https://www.facebook.com/balticumzinios/videos/1462467020506919/
Greičiausiai į universitetą Klaipėdoje – dviračiu
http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/greiciausiai-i-universitetaklaipedoje---dviraciu-1582122/

KUSS kviečia studentus atrasti savanorystę!
https://www.ku.lt/blog/kuss-kviecia-studentus-atrasti-savanoryste
„Atrask savanorystę” – projektas, atvėręs naujas galimybes
https://www.ku.lt/blog/atrask-savanoryste-projektas-atveres-naujas-galimybes
LRT radijo laidoje „Dešimt balų“ apie stojamojo balo kartelę:
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013681589/desimt-balu-2017-12-21-16-05
TV3 žinių reportažas apie akciją „Sumesim centus“:
https://play.tv3.lt/programos/tv3-zinios/901565?autostart=true
Jaunimo veiklomis turtingi 2017-ieji
https://www.atviraklaipeda.lt/2018/02/02/jaunimo-veiklomis-turtingi-2017-ieji/
„Balticum” žinių reportažas apie SKVC studijų krypčių įvertinimą:
https://www.facebook.com/balticumzinios/videos/1643420935744859/

KUSS FINANSINĖ ATASKAITA
Laikotarpis: 2017-03-11 – 2018-03-06
KUSS BANKO SĄSKAITA:
"Swedbank"
LT847300010095341687

Likutis pradžioje, €
753,96

Likutis pabaigoje, €
817,19

PAJAMOS
Paskirtis
Lietuvos studentų sąjunga
Projektui iš savivaldybės gautos lėšos
UAB "Mantijų karalius"
Valstybinė mokesčių inspekcija - 2% parama
Anoniminė parama
Reklamos paslaugų teikimas:
1) UAB „Festivus“
2) UAB „Neįgaliųjų integracija“
3) UAB „Kopijavimo centras“
4) Klaipėdos senamiesčio „ROTARACT“ klubas
5) Aurelija Ivanauskaitė
6) UAB „Baltic trading company“

Suma, €
240,32
1 300,00
610,00
433,48
156,07

Iš viso, €

64,00
96,00
32,00
10,00
6,00
80,00
3 027,87

IŠLAIDOS
Paskirtis
Maitinimas
Notaro paslaugos
Pašto išlaidos (LSS)
Banko mokesčiai
Tele2 sąskaitos
Kuss.lt administravimo išlaidos
LSS Asamblėjos dalyvio mokestis
Registrų centras
Kasdieniai reikmenys
Gėlės
Kelionės išlaidos
Spausdinimo paslaugos
Patalpų nuoma
Reklamos paslaugos
Projekto išlaidos:
1) Muzikinės paslaugos
2) Maitinimo paslaugos
3) Spausdinimo paslaugos

Suma, €
403,18
85,59
78,00
69,03
220,33
84,26
25,00
49,83
8,20
8,40
93,12
43,70
484,00
12,00
640,00
150,00
39,69

4) Rėmeliai
Grąžintos neįsisavintos projekto lėšos
Iš viso, €
PANAUDOTOS LĖŠOS IŠ KU BIUDŽETO
EILUTĖS
Paskirtis
Suma, €
Patalpų/vietos nuoma
2 350,00
Atributika
2 922,66
Maitinimo paslaugos
1 030,00
Iš viso, €
6 302,66

24,00
446,31
2 964,64

LAUKIAMOS LĖŠOS
Už pašto išlaidas (LSS)

78,00

UAB "Fixmobile LT"

48,00

UAB "Sinerta LDC"

6,52
Iš viso, €

132,52

