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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Студентське самоврядування у Міжнародному гуманітарному університеті
(далі – Університет) – це самостійна громадська діяльність студентів з
реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається
президентом (адміністрацією), Вченою радою університету, ректоратом та
деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами у відповідності із
завданнями, які стоять перед студентським колективом.

1.2 Студентське самоврядування в Університеті здійснюється на принципах:
законності; колегіальності; поєднання інтересів студентської громади та
Університету в галузі освітньої діяльності; організаційної та матеріальнофінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством.

1.3 В Університеті існує система органів студентського самоврядування, в
межах якої діють наступні органи студентського самоврядування:
- Конференція студентів Міжнародного гуманітарного університету;
- Конференція студентів інститутів (факультетів) Міжнародного гуманітарного
університету;
- Конференція студентів Міжнародного гуманітарного університету, які
проживають в гуртожитках.
- Студентська рада Міжнародного гуманітарного університету;
- Студентські ради інститутів (факультетів) Міжнародного гуманітарного
університету;
- Студентські ради гуртожитків Міжнародного гуманітарного університету;

1.4 Студентське самоврядування в Університеті здійснюється студентами на
рівні академічної групи, курсу, інституту (факультету), гуртожитку,
Університету.

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування Університету
керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти та науки,
Статутом Університету та цим Положенням.

1.6 Обсяг повноважень органів студентського самоврядування узгоджується з
керівництвом Університету за тієї умови, що він не може бути меншим, ніж
передбачено чинним законодавством.

1.7 Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об’єднань
і політичних партій та рухів.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

2.1 Метою органів студентського самоврядування є забезпечення виконання
студентами своїх обов’язків та захисту їх прав; сприяння гармонійному
розвитку особистості студента; формування у нього навичок майбутнього
організатора, керівника.

2.2 Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на
удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості навчання,

виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді
соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

2.3. Студентське самоврядування – це така діяльність, за допомогою якої
максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів,
формуються моральні якості, підвищується рівень ініціативності кожного
студента за результатами своєї праці. У зв’язку з цим зростає роль студентських
колективів по залученню молоді у процес управління справами навчального
закладу.

2.4. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, передусім у сфері організації
навчального процесу;
- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків ;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння у створені відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
- сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств,
об’єднань, клубів за інтересами;
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів
освіти і молодіжними організаціями;
- сприяння працевлаштуванню випускників;
- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
- забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги
студентам (спільно з відвідними службами);

- репрезентація у керівництві Університетом;
- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час
(спільно з деканатами);
- координація діяльності старостату і кураторів академічних груп;
- контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне
реагування на їх порушення;
- залучення студентів до художньої самодіяльності;
- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти у студенти, випускних
вечорів, днів факультету тощо;
- організація разом з деканатами, центром культури Університету, його
господарськими службами, завідуючими гуртожитками, вихователями,
належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів в гуртожитках;
- активна участь у забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані
приміщень, обладнання та іншого майна Університету;
- організація чергування студентів і сприяння налагодженню пропускного
режиму в гуртожитках, активна участь у роботі організації змагання на зразкові
кімнати, поверхи, гуртожитки, економії електроенергії та ін..;
- створення умов разом із завідувачами гуртожитків для самостійної підготовки
(навчання) студентів, їх відпочинку і дозвілля;
- пропагування здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами
правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, паління та інше.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

3.1 Члени органів студентського самоврядування мають права та обов’язки,
якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно чинного
законодавства та відповідного Статуту Університету, а також мають право:
- обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;
- звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно
питань, що належать до компетенції цього органу, та отримувати відповідь по
суті питань;
- звертатися до адміністрації інституту (факультету) та адміністрації
Університету з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань,
передбачених основними напрямами діяльності самоврядування.
3.2 Члени органів студентського самоврядування зобов’язані:
- чітко дотримуватись цього Положення;
- виконувати рішення і вимоги самоврядування студентів, що спрямовані на
досягнення мети і вирішення завдань організації.

4. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
4.1 Конференція студентів Університету є вищим органом студентського
самоврядування, що в межах своїх повноважень визнає загальні засади
функціонування органів студентського самоврядування Університету та
контролю за діяльністю Студентської ради Університету, Студентських рад
факультетів (інститутів) та гуртожитків Університету.

4.2 Конференція студентів Університету збирається не менше одного разу на
рік.

4.3 Дату проведення чергової конференції студентів Університету визначає
Студентська рада Університету.

4.4 Дата скликання та пропонований порядок денний Конференції студентів
Університету повідомляється не менш, ніж за 10 днів до її проведення.
Пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань вносяться
не пізніше трьох днів до призначеної дати проведення Конференції шляхом
подання письмової заяви на ім’я голови Студентської ради Університету.

4.5 На Конференцію студентів Університету делегується одна особа від
тридцяти студентів факультету (інституту), гуртожитку відповідно.

4.6 Конференція студентів Університету вважається правомірною, якщо на її
засіданні присутні 2\3 від загальної кількості її делегатів. У разі, коли кількість
присутніх делегатів не досягає необхідного кворуму, Конференція студентів
Університету визнається такою, що не відбулася і призначається інша дата її
проведення за умови, що вона має бути проведена не пізніше одного місяця з
дня призначення.

4.7 Головуючим Конференції студентів Університету є голова Студентської
ради Університету, а у разі його відсутності та під час виборів голови
Студентської ради Університету - заступник голови.

4.8 Конференція студентів Університету:
- визначає основні напрямки діяльності органів студентського самоврядування
Університету;
- затверджує, приймає та вносить зміни і доповнення до Положення про
студентське самоврядування в Міжнародному гуманітарному університеті;
- затверджує склад Студентської ради Університету;
- обирає голову Студентської ради Університету, заступника голови
Студентської ради Університету та секретаря Студентської ради Університету
строком на 3 роки та припиняє їх повноваження;
- вирішує найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовленні
основними напрямками діяльності самоврядування студентів;
- заслуховує звіт голови Студентської ради Університету.

4.9 Рішення Конференції студентів Університету фіксуються протоколом ,який
підписується головою Студентської ради Університету або його заступником,
та секретарем.

4.10 Рішення Конференції студентів Університету є обов’язковими для
виконання Студентською радою Університету та іншими органами
студентського самоврядування Університету.

