KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ SĄJUNGA

GMMF SA – Gamtos Mylėtojų ir Matematinių Failų Studentų Atstovybė.
GMMF SA, jaunatviškus ir veržlius, linksmus ir užsispyrusius, išradingus ir iniciatyvius,
kūrybiškus ir originalius studentus burianti organizacija, atstovaujanti visiems GMMF
studentams, ginanti jų teises ir interesus universitete, studentų sąjungos ir fakulteto tarybose bei
Klaipėdos mieste.
Prašom prašom ir su batais, nors trumpam vis tiek užeikit. Gal išgersime arbatos, gal suprasim,
kad.. (Liūdni slibinai – Pavasarinė daina).
Nors kartais gali pasirodyti, jog GMMF SA atrodo it vėtros nublokšta, tačiau ji, kaip tikra gamta,
netrunka ilgai atsigauti ir pakilti lyg feniksas iš pelenų. Žaisminga ir smagi, nuolat besivystanti ir
ieškanti vis kažko naujo šiame rodos viskuo jau užpildytame pasaulyje.
GMMF SA padeda ne tik saviems, tačiau ir draugams, nepažįstamiems, kitoms atstovybėms.
O veikimo principas yra paprastas – harmonija privalo būti ne tik tarp gamtos ir žmogaus, tačiau ir
tarp pačių žmonių.
Kontaktai:
H.Manto g. 84, Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas, 120 auditorija.
Pirmininkas: gmmf.pirmininkas@gmail.com
Vicepirmininkas : gmmf.vicepirmininkas@gmail.com
gmmfsa@kuss.lt
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Apie mus:
Pasakysime atvirai, aiškiai ir paprastai – esame Humanitarai, nebijantys iššūkių ir galintys
suorganizuoti renginį per pusdienį, todėl žodžio kišenėje tikrai neieškome, užsienio kalbos (net ir
keturios iš karto) – mums ne problema, bėdų su datomis taip pat neturime, o greitai ir serialą kokį
pradėsime režisuoti iš studentų gyvenimo.
Visi vieni kitus vadiname vardais (arbatą taip pat geriame iš vardinių puodelių), pas mus nėra
vienų už kitas aukštesnių pareigų, visi yra tokie pat lygiaverčiai SA nariai. Nesvarbu, tu mergina ar
vaikinas – darbų pas mus apstu visokių – ir baldus stumdom, ir plakatus nuosavomis rankomis
piešiame, klijuojame, ir etiketes gaminame, ir plytas nešiojame, renginių bei informacinius planus
dėliojame – tuo mes ir įdomus, jog neapsiribojame nuobodžiais darbais bei veiklomis, ieškome
naujovių, šiuolaikiškų sprendimų. Mūsų studentų atstovybė – namai, kuriuose gyvena idėjos, visada
garuoja arbata, ir iš kurių sunku išeiti, nes vis norisi pasėdėti dar ir dar truputį.
Kiekvienas jūsų užduotas klausimas mums yra svarbus ir jokiu būdu ne kvailas, todėl stengsimės
atsakyti, o jei nežinosime atsakymo, vis tiek išsiaiškinsime ir pateiksime sprendimo būdą labai
greitai.
Šokit pas mus, į HMF SA, nes čia renkasi patys smagiausi, linksmiausi, veikliausi, kūrybingiausi,
daugiausiai motyvacijos turintys studenčiokai,kurie ugdo savo idėjas tol, kol jas įgyvendina!
Kontaktai:
H.Manto g. 84, Humanitarinių mokslų fakultetas, 107 auditorija.
Pirmininkas: hmf.pirmininkas@gmail.com
Vicepirmininkas: hmf.vicepirmininkas@gmail.com
hmfsa@kuss.lt
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KUSS JTF SA – Klaipėdos Universiteto Studentų Sąjungos Jūrų technikos fakulteto studentų
atstovybė.
KUSS JTF SA – tai jaunatviškų, draugiškų, linksmų, bendrą tikslą turinčių studentų bendruomenė,
kurios durys visada yra atviros naujiems bendraminčiams, norintiems pamatyti kitą studijų pusę,
rasti naujų draugų, bei lavinti arba išbandyti save įvairiame amplua.
Mūsų tikslas atstovauti ir ginti savo fakulteto studentų nuomones ir interesus, rūpintis jų socialinę
gerove, spręsti iškilusias įvairias problemas, tiesti „tiltą“ tarp studentų ir dėstytojų, skleisti
informaciją, bei žinoma organizuoti turiningą laisvalaikį.
Nori realizuoti mintį, idėją? Nori išsakyti problemą, bet nežinai kaip?
Ateik pas mus ir mes Tau padėsime!!!
Belskite ir jums bus atidaryta, klauskite ir jums bus atsakyta.
Kontaktai:
Bijūnų g. 17, Jūrų technikos fakultetas, 320 auditorija.
Pirmininkas: jtfpirmininkas@gmail.com
Vicepirmininkas: jftvicepirmininkas@gmail.com
jtfsa@gmail.com
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Pedagogikos Fakulteto Studentų Sąjunga (PF SA) yra autonomiškas Klaipėdos universiteto
Studentų Sąjungos padalinys veikiantis Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete. Tai
organizacija, dirbanti tiek universitete, tiek ir už jos ribų. Pedagogikos fakulteto Studentų Atstovybė
siekia, kad Klaipėdos universitetas būtų demokratinė, moderni bei kokybiška aukštojo mokslo
įstaiga.
Misija
Mūsų studentų atstovybė tikisi:
1. Kad mūsų skleidžiama informacija, kuri yra susijusi su studentų akademiniais reikalais, pasieks
kiekvieną mūsų akademinės bendruomenės narį.
2. Kad jūs užsikrėsite mūsų šypsenomis ir jomis vedini prisijungsite prie mūsų SA veiklos.
3. Kad kiekviena diena studentų atstovybės veikloje Jums bus naudinga ir įsimintina.
4. Kad pirmasis apsilankymas pas mus niekada nebus paskutinis.
Kontaktai:
S.Nėries g. 5, Pedagogikos fakultetas, fakulteto rūsyje (naudotis rodyklėmis)
Pirmininkas: pfsa.pirmininke@gmail.com
Vicepirmininkas:
pfsa@kuss.lt
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Mūsų vizija:
Kiekvienas SMF studentas – išradingas, atsakingas bei iniciatyvus bendruomenės narys, turintis
galimybę savarankiškai tobulėti draugiškoje, naujovėms atviroje aplinkoje.
Misija:
Remdamiesi bendradarbiavimo principu, vienydami fakulteto bendruomenę bei gerindami kultūrinį
fakulteto gyvenimą, žinoma, siekiame tinkamai atstovauti studentų interesus.
Tikslai:
1) Svarbios informacijos studentams sklaida;
2) bendradarbiavimas su fakulteto administracija, fakultete esančiais klubais;
3) fakulteto atstovavimas už universiteto ribų;
4) internetinės fakulteto erdvės sukūrimas;
5) pagalba studentams, norintiems realizuoti savo idėjas;
6) studentų iniciatyvumo, atsakingumo bei pilietinio aktyvumo skatinimas;
7) kultūrinio gyvenimo puoselėjimas;
8) siekis išlaikyti senąsias tradicijas bei kurti naujas;
9) ryšių su kitomis Klaipėdos universiteto atstovybėmis palaikymas;
10) santykių su kitomis Lietuvos universitetų atstovybėmis užmezgimas.
Uždaviniai:
1) spręsti fakulteto studentų akademines problemas;
2) atstovauti SMF studentams tiek fakultete, tiek už jo ribų;
3) operatyviai informuoti apie svarbiausius įvykius;
4) formuoti tradicijų tęstinumą;
5) bendradarbiauti su KU akademine jaunuomene.
Kontaktai:
Minijos 153 g., Socialinių mokslų fakultetas,
Pirmininkas: pirmininkas.smf@gmail.com
Vicepirmininkas: vicepirmininkas.smf@gmail.com
smfsa@kuss.lt
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Klaipėdos universiteto studentų sąjungos sveikatos mokslų fakulteto studentų atstovybė – tai
jaunų, individualiai originalių žmonių grupelė, susibūrusi bendru tikslu plėsti akiratį, kaupti patirtį,
dalyvaujant įvairioje veikloje.
KUSS SvMF SA numatoma veikla:
Informacijos apie studijas ir jų programas skelbimas;
Įvadinės paskaitos studentams apie KUSS, SvMF SA, KU struktūrą, studijas;
Plėtoti seminarus, viešąsias paskaitas, mokslines konferencijas, bendrus projektus su kitomis SA;
Stipendijų skirstymas;
Bendravimas su SvMF administraciją, aptariant įvairias galimybes, alternatyvas fakulteto naudai;
Rengiami seniūnų ir SA narių susirinkimai;
Organizuojami įvairūs renginiai;
SvMF SA narių atstovavimas KUSS ir fakultetinėje taryboje.
Kontaktai:
H.Manto g. 84, Sveikatos mokslų fakultetas, 108 auditorija.
Pirmininkas:
Vicepirmininkas:
svmfsa@kuss.lt
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Labas!
Mes esame Klaipėdos universiteto studentų sąjungos Menų fakulteto studentų atstovybė. Su jūros
ir menų dvasia mes aktyviai įsiliejam į Universiteto gyvenimą, tad kviečiam prisijungti prie mūsų !
O jeigu Tau reikia pagalbos ar turi klausimų kreiptis į mus. MES PASISTENGSIM TAU PADĖTI !
Kontaktai:
Donelaičio g. 5, Menų fakultetas, 113 auditorija
Pirmininkas: kuss.mf.pirmininkas@gmail.com
Vicepirmininkas: kuss.mf.vicepirmininkas@gmail.com
mfsa@gmail.com
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Karklų bendrabučio savivalda
Bendrabutis įsikūręs miesto centre.
Kambarių skaičius: 62 keturviečiai kambariai. Šiame bendrabutyje gali gyventi 248 studentai.
Atstumas nuo bendrabučio iki kiekvieno iš Klaipėdos universiteto fakultetų:
 Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas (adresas: Herkaus Manto g. 84): apie 1,5 km
 Humanitarinių mokslų fakultetas (adresas: Herkaus Manto g. 84): apie 1,5 km
 Jūrų technikos fakultetas (adresas: Bijūnų g. 17): apie 2,7 km
 Menų fakultetas (adresas: K. Donelaičio g. 4): apie 1,5 km
 Pedagogikos fakultetas (adresas: S. Nėries g. 5): apie 1,5 km
 Socialinių mokslų fakultetas (adresas: Minijos g. 153): apie 5,3 km
 Sveikatos mokslų fakultetas (adresas: Herkaus Manto g. 84): apie 1,5 km
Kontaktai:
Karklų g. 5
Pirmininkas: kbpirmininkas@gmail.com
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Malūnininkų bendrabučio savivalda
Bendrabutis įsikūręs miesto centre.
Kambarių skaičius: 160 dviviečiai ir triviečiai kambariai. Šiame bendrabutyje gali gyventi 360
studentų.
Atstumas nuo bendrabučio iki kiekvieno iš Klaipėdos universiteto fakultetų:
 Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas (adresas: Herkaus Manto g. 84): apie 1,4 km
 Humanitarinių mokslų fakultetas (adresas: Herkaus Manto g. 84): apie 1,4 km
 Jūrų technikos fakultetas (adresas: Bijūnų g. 17): apie 3,4 km
 Menų fakultetas (adresas: K. Donelaičio g. 4): apie 1,9 km
 Pedagogikos fakultetas (adresas: S. Nėries g. 5): apie 1,6 km
 Socialinių mokslų fakultetas (adresas: Minijos g. 153): apie 6,1 km
 Sveikatos mokslų fakultetas (adresas: Herkaus Manto g. 84): apie 1,4 km
Kontaktai:
Malūnininkų g. 4
Pirmininkas:
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Statybininkų bendrabučio savivalda
Bendrabutis įsikūręs pietinėje miesto dalyje.
Kambarių skaičius: 78 dviviečiai ir keturviečiai kambariai. Šiame bendabutyje gali gyventi 160
studentų.
Atstumas nuo bendrabučio iki kiekvieno Klaipėdos universiteto fakultetų:
 Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas (adresas: Herkaus Manto g. 84): apie 7,9 km
 Humanitarinių mokslų fakultetas (adresas: Herkaus Manto g. 84): apie 7,9 km
 Jūrų technikos fakultetas (adresas: Bijūnų g. 17): apie 4,4 km
 Menų fakultetas (adresas: K. Donelaičio g. 4): apie 7 km
 Pedagogikos fakultetas (adresas: S. Nėries g. 5): apie 7,5 km
 Socialinių mokslų fakultetas (adresas: Minijos g. 153): apie 1,2 km
 Sveikatos mokslų fakultetas (adresas: Herkaus Manto g. 84): apie 7,9 km
Kontaktai:
Statybininkų prospektas 43
Pirmininkas: sbsspirmininkas@gmail.com
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