KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ SĄJUNGA

Renginiai
KUSS Duetų vakaras. Tradicinis KUSS renginys, vienijantis visus universiteto studentus. Tai vakaras,
kuomet studentai turi progą prasiblaškyti ir parodyti savo talentus. Nesvarbu su dėstytoju ar geriausiu
draugu. Nesvarbu ką Tu moki – drauge gerti kavą su kambario draugu, šėlti šokio ritmu, dainuoti, groti ar
anekdotus pasakoti. Svarbu dviese, svarbu linksmai ir svarbu jaukiai. Klaipėdos universiteto studentai
susirenka draugiškai praleisti laiką ir pasidžiaugti savo talentais. KUSS marketingo koordinatoriai
nepamiršta pasirūpinti ir prizais, kurie kiekvienais metais vis didesni. Apdovanojamas kiekvienas. 2014
metų KUSS Duetų dalyviai gavo rėmėjų prizų – puodelių, rašiklių, padėkų. O trys geriausieji – po 100 lt
dovanų čekį paskanauti restorane „Stars“, kuriame ir vyko Duetų vakarai. Renginys vyksta pavasariui tik
įsibėgėjant, o sesijai gūdžiai sliūkinant arčiau studentų – balandžio mėnesį.
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KUSS Fuksų stovykla. Tradicinis KUSS renginys, kuris vyksta 2 dienas. Naujai įstoję pirmakursiai turi
progą ne tik susipažinti su naujais draugais, daugiau sužinoti apie KUSS, Klaipėdos universitetą ar tiesiog
smagiai praleisti laiką išvykoje. Fuksų stovykla apipinta jau įsisenėjusiomis tradicijomis: žygis paplūdymiu
iki stovyklavietės, smagioji rūbų virvė, universiteto Rektoriaus ir fakultetų dekanų ar prodekanų sveikinimo
žodžiai. Pastaraisiais dvejais metais stovykla vyko stovyklavietėje „Žilvitis“, esančioje pačioje Karklėje.
Organizatoriai neretai sugalvoja ir apibendrinančią stovyklos temą: kartais tai būna „Piratai“, kartais
„Kariuomėne“. Nuo temos priklauso ir stovyklos koncepcija. Į stovyklą priimami 150 pirmų
užsiregistravusių pirmakursių, kurie yra suskirstomi į grupes po 8-10 žmonių ir naujoji „fuksų“ šeimyna
gauna du vyresnių kursų vadovus, KUSS narius, kurie ir užtikriną smagų pirmakursių laiką stovykloje.
Fuksų stovykla tai galimybė pabendraut su vyresnių kursų studentais, pasiklausyti istorijų apie specialybių
dėstytojus ir sunkiausius egzaminus. Fuksų stovykla tai pagrindinis pirmakursio „nuliuko“ žingsnis tampant
„fuksu“. Stovykla vyksta prieš pat naujuosius mokslo metus – rugpjūčio pabaigoje.
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KUSS Fuksų krikštynos. Tradicinis KUSS renginys, kurio metu fuksų stovyklose pirmakursiai tapę
„fuksais“ oficialiai yra įšventinami į garbingą pirmakursio statusą! Tai vieną dieną trunkantis renginys, kuris
dažniausiai grindžiamas orientacinėmis varžybomis po Klaipėdos Senamiestį ir įsimintiniausias miesto
vietas. Orientacinės varžybos padeda pirmakursiams klaipėdiečiams ir naujai atvykusiems gyventojams
susipažinti su miestu ir jo įžymybėmis. Kiekviename punkte pirmakursių laukia įvairios komandinės ir
individualios užduotys. Žinoma, tai krikštynos, tad kartais „fuksai“ sušlampa, kartais išsipurvina, kartais
jiems tenka paragauti kažko neskanaus. O po ganėtinai varginančio vaikščiojimo po Klaipėdos miestą, visi
krikštovaikučiai susitinka Kruizinių laivų terminale, ten sako priesaiką Klaipėdos universitetui ir Klaipėdos
universiteto studentų sąjungai, priesaikos užtikrinimui pabučiuoja gyvą žuvį (juk esam jūrinis miestas!)
Fuksų krikštynos - galimybė didžiuotis tapus tikru studentu, puikiai praleisti laiką ir susipažinti su smagiais
pirmakursiais ir jų vadovais. KUSS laikosi nuomonės, kad krikštynos neturi būti šlykščios ir baisios- jos turi
būti smagios ir įsimintinos! O smagumą užtikrina ir didžiulis uždaras vakarėlis (dūzgės) išskirtinai KU
pirmakursiams!
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Tarptautinė Studentų Diena. Diena, švenčiama visoje Lietuvoje ir kitose užsienio šalyse. Vieni studentų
dieną mini lapkričio 17 – tąją, kiti – net savaitę ar daugiau. KUSS, bendradarbiaudama su kitomis Klaipėdos
aukštųjų mokyklų savivaldomis, visiems miesto studentams dovanoja daugiau nei savaitę nemokamų
renginių, linksmybių, vakarėlių ir kultūrinių veiklų. Studentų dienų metu įprastai yra galimybės nemokamai
aplankyti įvairius Klaipėdos muziejus, susitariama ir su miesto bibliotekomis, kurios suteikia galimybę
grąžinti knygas, už kurias studentai yra skolingi delspinigių – visiškai nemokamai! Į didžiuosius
uždaromuosius koncertus Klaipėdos miesto studentų savivaldos stengiasi sukviesti geriausius atlikėjus ir
užsitikrinti populiariausių naktinių klubų paramą. Tarptautinė studentų diena – tai galimybė pasidžiaugti
savo tokiu laikinu, bet kartu ir vienu smagiausiu statusu savo gyvenime – STUDENTAS.
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Kasmetinis KUSS sąskrydis Plateliuose. Tradicinė KUSS išvyka prie Platelių ežero ar į jo apylinkes.
Studentų sąjungos nariai, ilgus metus dirbę ir tik pasibaigę sesijas turi galimybę atsiplėšti nuo mokslų,
pailsėti nuo rutinos ir, svarbiausia, susitikti su seniai nematytais draugais ir pažystamais. KUSS sąskrydžio
koncepcija kiekvienais metais skirtinga – kartais mokomės ir linksminamės, o kartais tiesiog smagiai
leidžiame laiką – kaip tikri studentai! Pagrindinė sąskrydžio tradicija – naujųjų Alumni inauguracija. Tai
tradicinis deglų takas ir medalių įteikimas. Į sąskrydi kviečiami ne tik sąjungos nariai, bet ir visi norintys
studentai, atsižvelgiant į fakultetinės atstovybės rekomendacijas.
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