Studentiškos organizacijos, klubai, kolektyvai

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga
KUSS – tai studentų sąjunga vienijanti Klaipėdos universiteto studentus ir jų interesams
atstovaujanti organizacija, įkurta 1994 m.
Studentų sąjunga veikia skėtiniu principu, kurį sudaro: Centrinis biuras, fakultetinės studentų
atstovybės ir bendrabučių studentų savivaldos.
 KUSS Centrinis biuras – šiuo metu įsikūręs studentų bendrabutyje esančiame Karlų g. 5. Čia
užsiimama platesniu KU ir KUSS problemų sprendimu – nuolat bendradarbiaujama su
Universiteto administracija, KU studentai atstovaujami Klaipėdos miesto bei visos Lietuvos
lygmeniu. Taip pat tvarkomi LSP reikalai, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais.
 Kiekviename fakultete yra autonomiškai veikianti fakulteto studentų atstovybė (FSA). Čia
sprendžiamos konkretaus fakulteto studentų problemos, suteikiama aktuali informacija,
organizuojami fakulteto renginiai.
 Trijose studentų bendrabučiuose veikia bendrabučių studentų savivaldos (BSS), kurios
padeda spręsti iškylančias problemas studentams, susijusias su gyvenimu bendrabutyje.
Daugiau informacijos apie KUSS – www.kuss.lt ir socialinio tinklapio „Facebook“ paskyroje –
Klaipėdos universiteto studentų sąjunga
KUSS Centrinio biuro kontaktai:
 Prezidentas – prezidentas@kuss.lt
 Viceprezidentas – vice@kuss.lt
 Biuro administratorius – administratorius@kuss.lt
 Išorinės komunikacijos koordinatorius – kuss@kuss.lt
 Vidinės komunikacijos koordinatorius – rsv@kuss.lt
 Akademinių reikalų koordinatorius – akademiniai@kuss.lt
 Socialinių reikalų koordinatorius – socialiniai@kuss.lt
 Tarptautinių ryšių koordinatorius – tarptautiniai@kuss.lt
 Finansų paieškos koordinatorius – finansai@kuss.lt
 Marketingo koordinatorius – marketingas@kuss.lt
 Laisvalaikio organizavimo koordinatorius – laisvalaikis@kuss.lt
 LSP koordinatorius – lsp@kuss.lt
 IT koordinatorius – it@kuss.lt
KUSS Fakultetinių studentų atstovybių ir bendrabučių studentų savivaldų kontaktai:
 KUSS GMMF SA – gmmfsa@kuss.lt
 KUSS HMF SA – hmfsa@kuss.lt
 KUSS JTF SA – jtfsa@kuss.lt
 KUSS MF SA – mfsa@kuss.lt
 KUSS PF SA –pfsa@kuss.lt
 KUSS SMF SA – smfsa@kuss.lt
 KUSS SvMF SA – svmfsa@kuss.lt
 KUSS MBSS – mbss@kuss.lt
 KUSS SBBS – sbss@kuss.lt
 KUSS KBSS – kbss@kuss.lt
Kaip prisijungti prie mūsų?

Gali parašyti elektroninį laišką, paskambinti, kreiptis tiesiogiai į savo fakultetinę studentų
atstovybę, ar KUSS Centrinį biurą.
Laukiame visų norinčių studijų metais ne tik studijuoti, bet ir aktyviai Įsilieti į Klaipėdos
universiteto akademinę bendruomenę, susirasti draugų ir išmokti daug naujo.
KUSS – atvira, inovatyvi ir visuomet tobulėjanti organizacija.
Ateik! Žinok! Pasitikėk!
Kodėl verta dalyvauti studentiškoje veikloje?
 Galėsi padėti savo kolegai studentui,
 Įdomiai ir prasmingai praleisi laiką,
 Įgysi neįkainojamos patirties visuomeninėje veikloje,
 Išmoksi planuoti savo veiklą,
 Atrasi naujų draugų bei vertingų pažinčių,
 Čia galėsi padėti savo karjeros pamatus,
 Tau bus prieinama naujausia ir aktualiausia informacija ,
 Studijos taps įdomesnės ir prasmingesnės,
 Galėsi tobulinti ir įgyti naujus gebėjimus: bendradarbiavimo, diplomatijos, derybų,
organizacinius, viešosios kalbos, lyderystės, atsakomybės, koordinavimo ir kitos patirties.

Kilk
Ugdydamas
Save,
Studente!
Studentų klubas „Baltijos žaibas“
„Baltijos žaibas“ jungia ir siekia įtraukti į klubo veiklą buvusius ir esamus Klaipėdos universiteto
studentus, besidominčius krepšiniu ir mėgstančius aktyvų laisvalaikį. Krepšinis nėra vienintelė
klubo veikla. Mes organizuojame įvairius renginius, keliaujame, leidžiame drauge laisvalaikį.
Kaip prisijungti?
Jei tu tiesiog nori susirasti naujų draugų, gerai praleisti laiką, tau patinka aktyvi veikla, o ne
sėdėjimas prie kompiuterio ar televizoriaus tuomet TU jau esi mūsų klubo narys! Tau tereikia
susisiekti su mumis ir pranešti apie save.
Kontaktai
Klubo būstinė - S. Nėries g. 5, LT – 92227, Klaipėda.
El. paštas - baltijos.zaibas@gmail.com
www.baltijoszaibas.lt

Geografų klubas
KUGEO klubo vizija – atvira, inovatyvi, besiveržianti į priekį bendruomenė, kurią vienija viena
aistra – geografija!
Misija – dalintis patirtimi ir kartu žengti į priekį!

Tikslas – sujungti klubo narių interesus dėl bendrų tikslų.
Uždaviniai:
 Populiarinti geografijos mokslą mokyklose;
 Organizuoti renginius su geografija susijusiomis temomis;
 Vykdyti mokslinę veiklą;
 Dirbti komandoje ir tobulėti;
 Palaikyti ryšius tarp buvusių, esamų ir būsimų KU geografų;
 Bendradarbiauti su kitais studentų bendruomenėje veikiančiais klubais.
Su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu: kugeo.klubas@gmail.com

Klaipėdos universiteto buriuotojų klubas „Halzas“
Kontaktai
Tel. nr. 8 621 97702
El. paštas klubas@halzas.com
www.halzas.com
Adresas
Herkaus Manto g. 84,
92294, Klaipėda
Myli jūra ir mėgsti iššūkius?
Prisijunk prie energija trykštančių ir mėgstančių adrenaliną jaunimo gretų!

Klaipėdos aktyvaus laisvalaikio klubas A.L.L.
A.L.L. – Aktyviai Leidžiantys Laiką!
Tai Klaipėdos apskrityje gyvenančių žmonių klubas, kurie savo laisvą laiką leidžia aktyviai ir
turiningai, pamato, bei sužino daug naujo, taip pat išbando save, tiesiog šauniai leidžia laisvalaikį.
Klubo tikslas – skatinti aktyvų gyvenimo būdą, kaip žmogaus rekreacinių poreikių tenkinimo
priemonę, skiriant prioritetą aktyvioms keliavimo formoms, padedančioms ugdyti sveiką,
ištvermingą, aukštos dorovinės kultūros žmogų.
Klubas yra atviras, visada laukiantis naujų žmonių, kurie mėgsta keliauti, nori patirti
nepakartojamus įspūdžius, realizuoti savo svajones susijusias su aktyvumu.
PASIŪLYMAS STUDENTAMS: Galimybė įkurti pilnai studentišką šio klubo padalinį, turėti
savo vadovus, organizuoti įvairias veiklas, organizuotai dalyvauti kitų organizacijų veiklose,
dalyvauti jaunimo politikos kūrime, gilinti studijų metu gaunamas žinias, gauti naudingų patarimų
iš absolventų, rašyti projektus.
Jeigu Tau patrauklus aktyvus gyvenimo būdas, Tave žavi šio klubo veikla, tuomet nedelsk ir tapk
vienu iš mūsų!
www.allklaipeda.lt

Ekonomistų klubas - tai organizacija jau daugely metų sėkmingai suburianti ekonomistus.
Siekiame skatinti kuo didesnį studentų užimtumą - dalyvaujame įvairaus tipo konkursuose,
konferencijose, rengiame seminarus, ekskursijas. Svarbiausia - mes neturime ribų - siekiame ir
tarptautinio bendradarbiavimo, todėl dalyvaujame tarptautiniuose projektuose. Pagrindinis
Ekonomistų klubo siekis - pritraukti kuo daugiau jaunų, entuziastingų ir veiklių žmonių!
Jei Tu nori realizuoti save veikloje, ieškai bendraminčių, esi aktyvus, pilnas idėjų ir nebijai veikti prisijunk prie mūsų!
Jūsų laiškų lauksime: facebook.com/ekonomistai
arba ekonomistuklubas@gmail.com

Žurnalistų klubas
Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos Žurnalistų klubas – vieta, kur buriasi ne tik daugiausia
žinantys ir norintys žinoti. Tai klubas žmonių, kuriuos vienija komunikabilumas, aktyvumas, noras
ne tik studentauti, bet ir studijuoti. Juk tik žurnalistai žino viską ir visada.
Kažkada svajojai būti žurnalistu? Mėgsti bendrauti ir tiesiog negali nustygti vietoje? Ieškai
intelektualių draugų, tačiau anaiptol ne nuolat skaitančių knygas? Tuomet junkis!
Na, o kol kas galime pasigirti savo leidžiamu studentišku žurnalu „V.E.T.O!“, jau tradicija
tampančia Žurnalistų diena ir, žinoma, susitikimais su mums įdomiais žmonėmis.
Su mumis gali susisiekti
el. paštu info@zurnalistai.eu arba telefonu 8-641-54444
Mūsų tinklalapis: www.zurnalistai.eu
Facebook: www.fb.me/KuZurnalistuKlubas

Erasmus studentų tinklas Klaipėdos universitete
Erasmus Studentų Tinklas ESN Lietuva tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija,
veikianti principu „studentai padeda studentams“. ESN Lietuva nariai – jauni žmonės,
savanoriškai padedantys studentams, atvykstantiems į Lietuvą pagal studijų mainų programas,
prisitaikyti ir integruotis naujoje aplinkoje. Organizacija taip pat puoselėja tarpkultūrinę
komunikaciją, toleranciją bei tarpusavio supratimą, skatindama užsienio ir Lietuvos studentus,
sugrįžusius iš mainų, dalintis svetur sukauptomis patirtimis.
ESN KUK mentoriai siekia, kad ERASMUS ir kitų mainų programų studentai lengviau integruotųsi
į jiems naują aplinką ir savo viešnagę Lietuvoje prisimintų kaip vieną smagiausių įvykių savo
gyvenime! Organizuojami įvairūs laisvalaikio praleidimo būdai (pvz. kelionės po Lietuvą,
tarpkultūriniai vakarai, filmų peržiūros, piknikai ir pan.), taip pat - socialinės akcijos
(SocialErasmus).
Jei turi laisvo laiko, nori patobulinti savo anglų (ir ne tik) kalbos žinias, pabendrauti su įvairiais
žmonėmis iš skirtingų pasaulio kampelių ar tiesiog tapti įdom-ESN-iu, ateik ir prisijunk prie
mūsų. Mes laukiame Tavęs!
Daugiau informacijos el. paštu kuk@esnlithuania.org

Klaipėdos universiteto robotų klubas
Klaipėdos universiteto robotų klubas - tai galimybė studentams įgyti naujų įgūdžių mechatronikos
srityje. Šiame klube ne tik įgausite naujų žinių, bet ir išmoksite jas panaudoti praktikoje.
Užsiėmimai vyksta kiekvieną penktadienį 13:00-17:00 val. nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d. Jūrų
Technikos fakultete 417 kabinete (4-as aukštas). Būrelį veda patyrę mechatronikos specialistai su
robotais apkeliavę Latviją, Estiją, Lenkija, Austrija, Japoniją bei Ameriką. Baigę universitetą klubo
studentai, turi nemažą patirtį mechatronikos srityje, o tai padeda susirasti darbus, kadangi visos
būrelyje įgautos žinios ir praktiniai sugebėjimai nesunkiai pritaikomi profesinėje veikloje.
Pagrindinė robotų klubo veikla:
 Mechanizmų konstravimas: robotai; manipuliatoriai; automodeliai; lėktuvai; laivai ir t.t.
 Mechanika: konstrukcinių medžiagų parinkimas; mechaninių dalių parinkimas; rankinis
medžiagų apdirbimas; automatizuotas medžiagų apdirbimas.
 Modeliavimas SolidWorks programos pagalba: 3D konstrukcijų modeliavimas; atsparumo ir
aptakumo simuliacijos; greitas brėžinių sudarymas; 3D kinematinė animacija.
 Schematika: projektavimas EagleCAD
programos pagalba (principinės schemos,
montažinės schemos); gaminimas (pateikiant duomenis iš EAGLE firmai) ir (savadarbės:
maketo šablono spausdinimas, maketo apšvitinimas UV lempa, maketo išėsdinimas
multikristaline druska, maketo montavimas ir litavimas).
 Dalyvavimas varžybose: modeliuotojų; robotų konstruotojų; ir kokių tik norime, galime net
suorganizuoti, nes konkurencija verčia siekti tobulumo.
Kontaktai:
Telefonas 8 603 80536
El. paštas knoliss@gmail.com

Klaipėdos universiteto absolventų klubas „KU Alumni“
Asociacija Klaipėdos universiteto absolventų klubas "KU Alumni" jungia Klaipėdos universiteto
absolventus, kurie džiaugiasi turėję galimybę studijuoti šiame universitete ir vis dar jaučia tvirtą ryšį
su universitetu.
Mūsų pagrindinis tikslas - palaikyti Klaipėdos universitetą ir universiteto absolventų tarpusavio
ryšius.
Savanorių padalinys "Satus"
Aptariant klubo veiklos perspektyvas buvo nuspręsta organizacijos veiklose pasitelkti jaunuosius
kolegas, Klaipėdos universiteto studentus. Tam tikslui klubas įsteigė „KU Alumni“ savanorių
padalinį „Satus“ (lot. pradžia) ir kviečia visus Klaipėdos universiteto studentus įsijungti į
organizacijos veiklą.
Savanorių padalinio nariai turi teisę:
 dalyvauti „KU Alumni“ susirinkimuose ir juose išsakyti savo nuomonę;
 dalyvauti „KU Alumni“ organizuojamuose renginiuose, kitoje veikloje;
 už aktyvią veiklą gauti „KU Alumni“ pagyrimo raštus, rekomendacijas;
 bet kada savo noru pasitraukti iš klubo veiklos, o įgijus Universiteto diplomą gali tapti „KU
Alumni“ nariais nemokėdami stojamojo mokesčio.

Daugiau informacijos apie „KU Alumni“ savanorių padalinį ir jo veiklą galite rasti svetainėje
www.kualumni.lt

Psichologijos studentų klubas „Savi“
Nori tapti aktyvios komandos dalimi ir prasmingai praleisti laisvalaikį? Ateik pas mus ir tapk
„Savi“ nariu!
Mūsų klubas priklauso Lietuvos psichologijos studentų asociacijai (LIPSA), vienijančiai aktyvius
psichologijos studentus visoje Lietuvoje. Mes tobulėjame stengdamiesi pagilinti psichologijos
žinias, įgyjamas paskaitų metu, ir ugdome įgūdžius, naudingus tiek dirbant pagal specialybę
ateityje, tiek kasdieniniame gyvenime. Taip pat organizuojame renginius, kurių metu stengiamės
plėsti visuomenės žinias apie psichologus ir psichologiją. Mes siūlome palankią erdvę Jūsų kūrybai,
profesiniam tobulėjimui, renginių organizavimui ir bendravimui su kitais psichologija
besidominčiais studentais.
Mus galite rasti socialinio tinklapio facebook grupėje LIPSA KU arba susisiekti el. paštu
kups.savi@gmail.com

Reabilitacijos studentų mokslinė draugija
Sveikatos mokslų fakultetas
Pirmininkė Grėta Babičaitė
Tel. nr. - 868686576, (8 46) 398528
El. paštas - gdomix@gmail.com; kursmdraugija@gmail.com

Socialinių darbuotojų diskusijų klubas
Sveikatos mokslų fakultetas
Klubo koordinatorė doc. dr. Indrė Dirgėlienė
Tel. nr. - 861083735
El. paštas - indre.dirgeliene@gmail.com

Klaipėdos universiteto sporto klubas
Klubas atstovauja Universiteto studentų ir darbuotojų sportinius interesus. Jei tau patinka sportuoti
ar esi profesionalus kokios nors sporto šakos atstovas tavęs laukia Klaipėdos universiteto sporto
klubas!
Klubo uždaviniai:
 Plėtoti ir populiarinti sportą Universiteto studentų ir darbuotojų tarpe.
 Suburti studentus ir dėstytojus, sudaryti sąlygas jiems sportuoti (tiek profesionaliai, tiek
mėgėjiškai), ugdyti sveiką gyvenimo būdą.
 Organizuoti kūno kultūros ir sporto pratybas bei mokomąsias treniruočių stovyklas.
 Ruošti aukštos kvalifikacijos sportininkus, sudaryti sportininkams sąlygas dalyvauti įvairaus
rango varžybose: miesto, Lietuvos, Europos, pasaulio ir Olimpinėse žaidynėse.
 Organizuoti seminarus, konkursus, šventes, apibendrinti ir skleisti savo veiklos patirtį.
 Organizuoti Universiteto sporto varžybas, sporto renginius.
 Rengti trumpalaikes ir ilgalaikes Klubo veiklos programas ir jas įgyvendinti.
 Palaikyti ryšius su tarptautinėmis ir kitų valstybių visuomeninėmis sporto organizacijomis.

 Tarpininkauti, kad profesionaliai sportuojantiems studentams Universitete būtų sudarytos
lanksčios studijų sąlygos.
 Rūpintis klubo narių sveikata ir finansavimo šaltiniais.
Pirmininkė doc. dr. Genovaitė Avižonienė
Tel. nr. - 869800517
El. paštas - Genovaite.avizoniene@ku.lt

Studentų tautinio meno ansamblis „Vytinė“
Ansamblis „Vytinė“ puoselėja Mažosios Lietuvos kultūros paveldą, džiugina žiūrovus šokių
grakštumu, liaudiškų dainų lyriškumu, savo jaunatviška energija, nuoširdumu ir noru pasidalinti
savo tautos muzikiniu lobynu.
Čia įvairių fakultetų studentų laukia naujos pažintys bei galimybė tęsti savo pomėgius, o galbūt net
atrasti dar nepažintą savo talentą. Jeigu esi jaunas, aktyvus, kūrybingas, Tautinio meno ansamblis
„Vytinė“ kviečia tave prasmingai ir smagiai praleisti laiką bendraminčių būryje!
Studijų metais susitinkame pirmadieniais 19.00 val. ir trečiadieniais 17.00 val.
Jūrų technikos fakulteto aktų salėje (Bijūnų g. 17).
Meno vadovė Irena Petrulionienė
El. Paštas – prosvit1@yahoo.com
Telefonas pasiteiravimui 8 683 97118

Studentų mišrus choras „Pajūrio aidos“
Jeigu esi dainingas ir nori įsilieti į puikų tokių pat jaunų žmonių kolektyvą, tave visada kviečia
Klaipėdos universiteto studentų mišrus choras „Pajūrio aidos“.
Vadovas doc. Algirdas Šumskis
Tel. nr. - 861269021; 8(46)398714
El. Paštas - aukuras@ku.lt
Klaipėdos universiteto studentų mišrus choras įkurtas 2007 metais. Šiame chore dainuoja
universiteto studentai, absolventai bei dėstytojai.
Choras „Pajūrio aidos“ palyginti dar jaunas, tačiau per šį laikotarpį jau yra surengęs ne vieną
dešimtį koncertų universiteto bendruomenei, Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose bei
užsienyje. Choras dalyvauja visose dainų šventėse, kurios rengiamos Klaipėdoje. 2009 metais
choras parengė Lietuvos tūkstantmečio Dainų šventės repertuarą ir garbingai atstovavo KU šioje
dainų šventėje (Vilnius). 2011 metais choras dalyvavo Tarptautinėje Pabaltijo šalių dainų šventėje
„Gaudeamus“ (Vilnius). 2012 m. choras su soline programa surengė koncertus Granadoje
(Ispanija).

Nardymo klubas „Amfibijos“
Vandens ir povandeninio sporto klubas „Amfibijos“ kviečia visus Klaipėdos universiteto dėstytojus
ir studentus dalyvauti klubo veikloje.

Įstoję į klubą jūs galėsite:
 lankyti plaukimo ir nardymo treniruotes baseine;
 baigti CMAS nardymo kursus;
 dalyvauti rekreaciniuose nardymuose Lietuvoje ir užsienyje;
 besidomintys povandenine archeologija galės dalyvauti povandeninės archeologijos
ekspedicijose.
Prezidentas Valerijus Krisikaitis
Tel. nr. - 869859727
El. Paštas - valerijus.krisikaitis@gmail.com

Klaipėdos universiteto šokių grupė „Leader dance“
Sportiškas merginas ir vaikinus kviečia Klaipėdos universiteto ritminės gimnastikos šokių grupė
„Leader dance“.
Vadovė Doc. dr. Bronė Švitrienė
Tel. nr. - 867106698
El. Paštas - svitriene@gmail.com
El. Paštas - leaderdance@gmail.com
https://www.facebook.com/leaderdance.ku?fref=ts

Menų fakulteto studentų meno kolektyvai
Merginų choro studija. Vadovas prof. Gediminas Purlys.
Birbynininkų ansamblis. Vadovas prof. Vytautas Tetenskas.
Skudutininkų ansamblis. Vadovė lekt. Algytė Merkelienė.
Folkloro studija. Vadovė doc. Irena Nakienė.
Bigbendas. Vadovas doc. Algis Kilis.
Istorinių šokių kolektyvas „Saltanda“. Vadovė doc. Tulija Zinčiukienė.
Tautinių šokių kolektyvas „Vėtrungė“. Vadovas doc. dr. Vidmantas Mačiulskis.
Šiuolaikinio šokio grupė „In Signum“. Vadovė lekt. Agnija Sarulienė.
Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblis „Žuvėdra“.
Vadovai prof. Skaistutė Idzelevičienė ir prof. Romualdas Idzelevičius.
Klaipėdos universiteto folkloro ansamblis „Auksodis“.
Vadovė doc. Rūta Vildžiūnienė.
Visi išvardinti kolektyvai yra studijiniai kolektyvai, jų dalyviai – Menų fakulteto studentai.

Sportinių šokių ansamblyje „Žuvėdra“ bei folkloro ansamblyje „Auksodis“ dalyvauja ir
absolventai, kitų fakultetų studentai, moksleiviai ir kt.

