KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
STUDENTŲ VISUOMENINĖS VEIKLOS
„VALIO!”
(Visuomeniškas, Aktyvus, Lyderiaujantis, Iniciatyvus, Organizuotas)
APDOVANOJIMŲ NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Klaipėdos universiteto (toliau – Universitetas) studentų
visuomeninės veiklos vertinimą ir tokios veiklos skatinimą Universitete kasmet apdovanojant
labiausiai to nusipelniusius. Nuostatai skelbiami Klaipėdos universiteto svetainėje www.ku.lt
2. Apdovanojimų tikslas – skatinti Universiteto studentų socialinį dalyvavimą aukštosios mokyklos
gyvenime.
3. Studentų aktyvumo, jų skatinimu visuomeninei veiklai vertinimu ir tinkamo apdovanojimų
„VALIO!“ organizavimu Universitete rūpinasi Studentų reikalų skyrius.
II. NOMINACIJOS
4. Nominacijų skaičius ir pavadinimai yra pastovūs.
5. Koreguoti nominacijų skaičių ir jų pavadinimus gali nominacijų vertinimo komisija, tačiau šios
korekcijos įsigalioja tik kitų metų nominacijoms.
6. Klaipėdos universiteto „VALIO!” apdovanojimų nominacijos:
 Metų organizacija;
 Metų renginys;
 Metų projektas;
 Metų iniciatyva;
 Metų atradimas;
 Metų savanoris;
 Metų pavyzdys;
 Universiteto siela;
 Universiteto laimėjimas;
 Padėkos nominacija.
III. VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI
7. Viešai skelbiamoms nominacijoms kandidatūras gali teikti Klaipėdos universiteto organizacijos,
klubai, kolektyvai, fakultetų dekanai, rektorius, prorektoriai, akademinės grupės seniūnai, kiti
Universiteto bendruomenės nariai.
8. Kandidatūros teikiamos raštu iki nurodytos datos Studentų reikalų skyriui.
9. Teikiant kandidatūras būtina nurodyti kandidato vardą, pavardę ar organizacijos pavadinimą ir
kontaktus. Būtina nurodyti kas teikia kandidatūrą ir už kokius nuopelnus ne tik įvardijant, bet ir
nurodant šių nuopelnų svarbą juos argumentuotai pagrindžiant.
10. Klaipėdos universiteto organizacijų Apskritasis stalas rudens semestro susirinkimo metu kasmet
šaukia „VALIO!” 7 narių apdovanojimų komisiją (toliau – Komisija). Komisiją sudaro:
Klaipėdos universiteto rektorius ar jo deleguotas asmuo, Studentų reikalų skyriaus vedėjas,
Klaipėdos miesto jaunimo organizacijų „Apskritojo stalo“ pirmininkas ar Klaipėdos miesto
jaunimo reikalų koordinatorius (arba vienas arba kitas) ir 4 Apskritojo stalo delegatai renkami
slaptu balsavimu Apskritojo stalo rudens semestro susirinkimo metu.
11. Esant daugiau nei trims kandidatūroms vienai nominacijai skaičiuojami komisijos balsai ir
tolimesniame etape varžosi ne daugiau trijų kandidatų. Komisija vertindama kandidatūras turi
išrinkti geriausią, antrą bei trečia vietas užėmusias kandidatūras kiekvienoje nominacijoje.
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12. Vertinimo kriterijai:
 Metų organizacija – Klaipėdos universiteto ar Universitete veikianti organizacija, klubas,
kolektyvas, kurio veikloje dalyvauja ar jo nariais gali būti Universiteto studentai (vertinami
pasiekimai visuomeninėje veiklos srityje tiek Klaipėdos universitete, tiek už jo ribų per
vienerius metus, atsižvelgiama į tai kokią naudą ši veikla davė Klaipėdos universiteto
bendruomenei, veiklos efektyvumas, atgarsis visuomenėje, lyginama organizacijos veikla su
jos ankstesniais pasiekimais ir vertinamos veiklos tendencijos, jei organizacija pasirodė
prasčiau nei praėjusiais metais, nominacija jai teikiama neturėtų būti),
 Metų renginys – renginys organizuotas Klaipėdos universitete (vertinamas renginio atgarsis
visuomenėje, universiteto bendruomenės dalyvavimo renginyje mąstai, organizuojančių
renginį studentų gausa, renginio novatoriškumas. Šiai nominacijai nepretenduoja tradiciniai
Universiteto renginiai),
 Metų projektas - studentų kolektyvo ar organizacijos projektas gavęs finansinę paramą ne tik
iš Universiteto (vertinamas projekto mastas, gautos paramos dydis, efektyvumas, nauda
Universiteto bendruomenei, projekto idėjos novatoriškumas, į projekto veiklas įtrauktų
studentų skaičius),
 Metų iniciatyva – teigiama, tačiau nebūtinai įgyvendinta Universiteto studento(-ų),
organizacijos, klubo, kolektyvo iniciatyva ar Universiteto administracijos inicijuota naujovė
studentų atžvilgiu (vertinamas iniciatyvos atgarsis, originalumas, įgyvendinimo realumas,
galimas poveikis studentams),
 Metų atradimas – studentas ar organizacija, kuri einamaisiais metais save atskleidė
visuomeninėje veikloje (vertinamos veiklos, kuriose šiam apdovanojimui nominuotas asmuo
ar organizacija save atskleidė per vienerius metus, vertinamas veiklos efektyvumo šuolis ir
aplinkybės, kuriomis jis įvyko),
 Metų savanoris – nominacija skirta studentui, studentų grupei ar organizacijai už
nesavanaudišką veiklą vardan kitų (vertinama veikla per vienerius metus, jos nauda kitiems,
veiklos tendencingumas),
 Metų pavyzdys – nominacija skirta Klaipėdos universiteto darbuotojui aktyviai veikiančiam
visuomeniniais pagrindais ir raginančiam tai daryti studentus (vertinama asmens
visuomeninė veikla per vienerius metus, jos sąsajos su studentais, studentų skatinimu
socialiniam dalyvavimu Universitete, veiklos efektyvumas),
 Universiteto siela – visuomeniškai aktyvus Klaipėdos universiteto studentas (vertinama
studento visuomeninė veikla per vienerius metus, veiklos įvairovė ir efektyvumas, jo
dalyvavimas universiteto gyvenime, renginiuose, atsižvelgiama ar ši veikla neturėjo įtakos
studijoms t.y. vertinamas studento paskutinio semestro pažymių vidurkis lyginant jį su jo
akademinės grupės vidurkiu),
 Universiteto laimėjimas – Klaipėdos universiteto studentas vienerių metų laikotarpyje
pasiekęs ryškių laimėjimų sporto ar meno srityje (vertinami nominanto laimėjimai sporto
varžybose ar meno konkursuose atstovaujant Universitetą, konkursų/varžybų svarba ir lygis),
 Padėkos nominacija – nominacija skirta Klaipėdos universiteto absolventui baigusiam
studijas iki 2013 m. (vertinamas absolvento indėlis Klaipėdos universitetui studijų metais, jo
visuomeninė veikla, jos svarba Universitetui, tas pats asmuo negali gauti daugiau kaip vieną
tokią nominaciją).
13. Balsuoti už kandidatus nominacijoms turi būti sudaryta galimybė visiems Universiteto
bendruomenės nariams.
14. Nebūtina apdovanoti toje srityje, nominacijoje, kurioje tais metais Komisijos sprendimu nėra
tinkamų, vertų tos nominacijos kandidatų.
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IV. BALSŲ SKAIČIAVIMO TVARKA
15. Bendruomenės balsai lemia 50% visų balsų. Likusieji 50% yra komisijos balsai.
16. Universiteto bendruomenė balsuodama už kandidatus gali rinktis ne daugiau kaip iš trijų
kandidatų vienai nominacijai, kuriuos atrinko Komisija. Kandidatūros ir balsavimas skelbiamas
Universiteto interneto svetainėje (balsuojama elektroninėje erdvėje).
17. Tiek komisijos tiek bendruomenės balsai skaičiuojami tokiu principu: pirma vieta – 3 balai, antra
vieta 1 balas, trečia vieta 0 balų. Komisijos ir bendruomenės balai sudedami. Kandidatams
surinkusiems vienodai balų laimi tas, kuriam pirmumą teikia komisija.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Laureatai apdovanojami viešame, specialiai tam skirtame renginyje. Renginį organizuoja
Studentų reikalų skyrius ir Universiteto organizacijų Apskritasis stalas.
19. Komisijos balsavimo protokolai saugomi Studentų reikalų skyriuje.
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