IІІ. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАТУС ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ
АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ
Староста є представником деканату (факультету) в академічній
групі на громадських засадах. Він обирається загальними зборами групи і
призначається наказом ректора. Староста сприяє організації навчальновиховного процесу в групі і має такі обов’язки:
1. організовує вчасну присутність групи на заняттях і дотримання
групою правил внутрішнього розпорядку. Повідомляє деканат про
випадки порушення студентами цих правил під час навчального процесу,
а також норм поведінки у побуті;
2. призначає чергового студента в аудиторіях на навчальний день;
3. допомагає наставнику (куратору) групи складати і коригувати
плани проведення виховних заходів, організовує й, у разі потреби, разом
із куратором проводить виховні години, збори, на яких вирішуються
питання навчання, морального, патріотичного, трудового, фізичного та
інших видів виховання;
4. вивчає соціально-побутовий стан кожного студента групи і подає
інформацію до навчально-методичного відділу, порушує клопотання про
надання матеріальної допомоги;
5. бере участь у старостатах і доводить до відома студентів
інформацію, яку надає ректорат, деканат для виконання і покращення
навчально-виховного

процесу,

санітарно-побутового

стану

в

гуртожитках, а також інших питань студентського життя;
6. веде журнал обліку роботи академічної групи, в який записує
інформацію щодо пропусків занять, успішності студентів. Після кожного
заняття подає на підпис журнал викладачам і на першу вимогу віддає
журнал у навчальний відділ;
7. до початку іспитової сесії здає повністю заповнений журнал
обліку роботи академічної групи в деканат;

8. регулярно повідомляє навчально-методичний відділ факультету
про стан відвідування студентами занять;
9. здає атестаційні відомості з результатами рубіжного контролю в
терміни, вказані деканатом;
10.

на 5 курсі забезпечує подання студентами академічної

групи інформації, яка необхідна для підготовки виписки до дипломів,
працевлаштування тощо;
11.

за невиконання або неналежне виконання обов’язків,

передбачених цим положенням, до старости академічної групи деанат
може застосовувати дисциплінарні стягнення та звільнення від виконання
обов’язків старости;
12.

за сумлінне виконання старостою групи покладених на

нього обов’язків, може заохочуватись надбавкою до стипендії у розмірі
до 30%, нагороджуватись Почесною грамотою, грошовою премією тощо.

