Студентське
самоврядування.
Мій навчальний
заклад

Заклад вищої освіти
"Подільський державний
університет"
Студентське самоврядування
Самоврядування в закладі вищої освіти "Подільському державному
університеті" (далі - Університету) - це право i можливість студентів
вирішувати питання навчання i побуту, захисту прав та інтересів
студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним
закладом.
Формою студентського самоврядування в Університеті с Парламент.
Студентський Парламент с добровільною організацією i не залежить
від релігійних об'єднань чи політичних партій та рухів. Студентський
Парламент об’єднує всіх студентів Університету.

Мета,
завдання,
пинципи
Діяльність

Органів студентського
самоврядування Університету
направлена на удосконалення
навчально-виховного процесу, i як
результат, на підвищення якості
навчання, виховання духовної i
моральної культури студентів,
зростання у студентської молоді
соціальної i громадської активності та
відповідальності за доручену справу.

Принципи:
1) добровільності, колегіальності,
відкритості;
2) виборності та звітності органів
студентського еамоврядування;
3) рівності права студентів на
участь у студентському
самоврядуванні;
4) незалежності від впливу
політичних партій та релігійних
організацій.

Студентське
самоврядування
В Університеті функціонус з метою
забезпечення виконання
студентами ïx обов'язків,захисту ïx
прав сприяння гармонійному i
всебічному розвитку оеобистості
студента, формуванню в нього
навичок майбутнього
організатора, керівника.

Робота
студентського
парламенту

1)бере участь в обговоренні та
вирішенні питань удосконалення
освітнього процесу, науково-дослідної
роботи,призначення стипендій,
організації дозвілля, оздоровлення,
побуту та харчування;
2)проводить організаційні,
просвітницькі, наукові, спортивні,
оздоровчі та інші заходи;

3)бере участь у заходах
щодо забезпечення
якостівищої освіти;
4)захищас права та
інтереси студентів, які
навчаються в Університеті;
5 3)делегус своїх
представників до робочих,
консультативно-дорадчих
органів;

Робота
студентського
парламенту

9) вносить пропозиціі щодо змісту
иавчальних планів i програм;
10) вносить пропозиції щодо
розвитку матеріальної бази
Універеитету, у тому числі з
питань,що стосуються побуту та
відпочинку студентів

6) приймас акти, що
регламентують ïx організацію та
діяльність;
7) бере участьу виріщенні питань
забезпечення належних
побутовихумов проживания
студентів у гуртожитках та
організаціі харчування студентів;
8) розпоряджаеться коштами та
іншим майном, що перебувас на
балансі та банківських рахунках
студентського Парламенту;

11) має право оголошувати акції
протесту;
12) виконує інші
функціі,передбачені Законом
України«Про вищу освіту», статутом
Університету та Положенням.

