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1.Загальні положення
1.1.

Студентська рада Одеського державного

аграрного університету - орган

студентського самоврядування і є консультативно-дорадчим органом, який забезпечує захист
прав та інтересів студентів, та їх участь в управлінні університету.
1.2. Студентська рада у своїй роботі керується законодавством, статутом Одеського
державного аграрного університету, та цим Положенням.
1.3. Студентська рада здійснює координацію всіх ОСС університету і представляє
студентство перед адміністрацією університету та за його межами.
1.4. Студентська рада представляє університет у міжнародних студентських та
молодіжних організаціях, взаємодіє з органами студентського самоврядування ВНЗ інших країн,
займається організацією міжнародних освітніх, наукових, культурних та спортивних студентських
обмінів.
1.5. Студентська рада діє на принципах:
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- виборності та звітності всіх ОСС;
- рівності прав студентів на участь у СС;
- незалежності

від

впливу

політичних

партій

та

релігійних

організацій.
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2. Основні завдання
2.1 .Основними завданнями Студентської ради університету є:
-

брати участь в управлінні університетом у порядку, встановленому згідно чинного

законодавства України та статутом університету;
- брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу,
науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення,
побуту та харчування;
-

проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші

заходи;
брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
-

захист прав та інтересів студентів, що навчаються в університеті;

-

делегування своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

-

приймання актів, що регламентують її діяльність;

-

брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов

проживання студентів в гуртожитках та організації харчування студентів;
-

розпоряджання коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та

банківських рахунках Студентської ради(за наявності останнього);
-

внесення пропозицій, щодо змісту навчальних планів і програм;

-

внесення пропозицій щодо розвитку матеріальної бази університету, у тому числі з

питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
-

організація співробітництва із представниками інших навчальних закладів та

молодіжних організацій;
-

виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством України.

Студентська рада для виконання завдань має право: одержувати в установленому порядку
від адміністрації університету необхідну інформацію, утворювати комісії, у разі потреби
тимчасові комісії, експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в
них посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ та
організацій, учених, фахівців, представників об'єднань громадян; проводити

конференції,

семінари, форуми, "круглі столи", громадські слухання, збори, наради з питань, належать до
компетенції Ради, оголошувати акції протесту, тощо.
2.2. За погодженням з Студентською радою приймаються рішення про:
-

відрахування осіб, які навчаються в університеті, та їх поновлення на навчання;

-

переведення осіб, які навчаються в університеті за державним замовленням, на

навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;
-

переведення осіб, які навчаються в університеті за рахунок коштів фізичних
З

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

-

призначення заступника декана факультету з виховної

роботи та

проректора з

науково-педагогічної роботи;
-

поселення осіб, які навчаються в університеті, в гуртожиток і виселення з нього;

-

затвердження правил внутрішнього розпорядку університету в частині, що стосується

осіб, які навчаються;
-

діяльність

студентського містечка та гуртожитків

для проживання

осіб, які

навчаються в університеті.
3. Права та обов’язки членів студентської ради
3.1. До складу Студентської ради входять по два студента (голова факультету та його
заступник) від кожного факультету, обраних прямим таємним голосуванням всіх студентів
денної форми навчання певного факультету, обраних ними на 1 рік, які на період делегування
носять звання член Студентської ради університету.
3.2

Член Студентської ради має право:

-

висувати, обирати і бути обраним в будь-які органи Студентської ради;

-

обговорювати на сесіях Студентської ради питання роботи, вносити пропозиції,

відкрито висловлювати свою думку і відстоювати її;
-

ініціювати розгляд питань, що стосуються студентського життя перед адміністрацією

університету;
-

першочергового прийому до будь-якого працівника університету для вирішення

питань, які стосуються студентів.
3.3. Член Студентської ради зобов’язаний:
-

виконувати рішення керівних органів Студентської ради;

-

інформувати студентство про свою діяльність у формах, що не заборонені

законодавством;
-

вживати всебічних заходів щодо захисту прав та інтересів студентів;

-

вивчати та впроваджувати передовий досвід роботи різних студентських об’єднань,

співпрацювати з ними;
-

брати участь у виконанні завдань, визначених цим Положенням;

-

дотримуватися у своїй діяльності вимог цього Положення;

-

сприяти позитивному формуванню авторитету Студентської ради;

-

виконувати доручення, що не суперечать чинному законодавству та цьому

Положенню;
-

звітувати про пророблену роботу.
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4. Організація діяльності та керівництво
4.1. Основною формою роботи Студентської ради є сесія, яка скликається головою
Ради або на вимогу 1/3 від складу Студентської ради в міру потреби, але не рідше, ніж один раз
на місяць у конкретно визначений день;
4.2. Сесія вважається правомочною, якщо на ній присутні не менш як половина членів
Студентської ради;
4.3. Рішення Студентської ради є правомочним, якщо воно приймається відкритим
голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні, за винятком окремих
рішень, передбачених цим Положенням;
4.4. Рішення Студентської ради несуть рекомендаційний характер;
4.5. Очолює Студентську раду голова, який обирається шляхом прямого таємного
голосування простою більшістю голосів в день затверджений на звітній конференції кожного
року, де право голосу має кожен студент університету денної форми навчання;
4.6. Заступник та секретар Студентської ради обираються з числа членів Студентської
ради за поданням її голови;
4.7. Для виконання рішень Студентської ради створюється виконавчий комітет, склад
якого затверджує Студентська рада за поданням її голови, діяльність якого керується регламентом
Студентської ради;
4.8. Член Студентської ради, який не виконує своїх обов’язків, звільняється рішенням
членів Студентської ради в установленому порядку.
4.9. Студентська рада використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням.
5.

Структура Студентської ради

5.1. Голова Студентської ради:
-

очолює Студентську раду та виконавчий комітет;

-

організовує і координує діяльність Студентської ради;

-

скликає та організовує підготовку сесій Студентської ради;

-

виступає від імені Студентської ради;

-

підписує документи Студентської ради;

-

дає

доручення

депутатам

Студентської ради

на здійснення

будь-яких

дій,

передбачених чинним законодавством та цим Положенням;
-

підзвітний сесії Студентської ради та Конференції;

-

представляє Студентську раду у взаємовідносинах з органами влади, об'єднаннями
громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

-

вирішує інші питання, що виникають у ході роботи Студентської ради;
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-

не входить до складу депутатів Студентської ради;

-

не має права займати жодну посаду у Студентському самоврядуванні університету,
окрім даної.

5.2.

Заступник голови Студентської ради:

-

виконує функції голови Ради у разі його відсутності або за його дорученням;

5.3.

Секретар Студентської ради:

-

відповідає за кореспондентську діяльність;

-

веде протокол сесії студентської ради, разом з головуючим підписує його;

-

виконує функції голови ради, за його дорученням;

5:4. Постійно діюча комісія з питань освіти, науки та законності Студентської ради
Одеського державного аграрного університету:
-

сприяє

розвитку наукових

об’єднань

та гуртків,

інтелектуальних

клубів

університету;
-

проводить освітянські заходи, спрямовані на підвищення кваліфікаційного рівня

членів студентського самоврядування університету;
- бере участь у створенні сприятливих умов для активного залучення студентів до
неформальної освіти, проектної та тренерської діяльності, їх адаптації та громадської та
соціальної активності;
- забезпечує постійний зв'язок та взаємодії між органами державної влади, органами
місцевого самоврядування і органами студентського самоврядування інших факультетів, власне
університету та вищих навчальних закладів під час розроблення концептуальних засад політики
України у сферах вищої освіти;
-

представляє студентство на академічному рівні у питаннях, що стосуються освіти,

науки та законності;
- бере участь у підготовці та розробці пропозицій до проектів нормативно-правових
актів та програм з питань освіти, науки та законності;
- бере участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв'язання освітніх
проблем студентської молоді;
- сприяє розширенню регіонального, всеукраїнського та міжнародного співробітництва
студентської молоді у сфері освіти, науки та законності;
- бере участь у створенні сприятливих умов для активного залучення студентів до
наукової та освітньої діяльності, їх адаптації та наукової активності;
- розвиває взаємозв'язки та інші види співпраці з освітніми та науковими організаціями,
об'єднаннями, юридичними і фізичними особами м. Одеси.
5.5. Постійно діюча комісія з питань культури, мистецтва,дозвілля, спорту та туризму

Студентської ряди Одеського державного аграрного університету:
-

займається поширенням інформації про діяльність студентського самоврядування

університету;
-

підготовлює та поширює статті, сюжети, репортажі про діяльність гуртків

художньої самодіяльності університету;
-

організовує функціонування, розвиток та популяризацію гуртків

художньої

самодіяльності університету та їх забезпечення;
-

проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурній та виховній

-

організовує загально-академічні заходи культурно-масового характеру;

- .

вносить пропозиції адміністрації університету щодо створення, скасування або

роботі;

зміни напрямків діяльності гуртків чи клубів при університеті;
-

співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та об’єднаннями у

сфері культурно-масової роботи;
-

організовує туристичні поїздки по визначних місцях країни та світу;

-

займається пропагандою здорового способу життя;

-

організовує та проводить спортивні змагання;

-

своєчасно надає інформацію на сайт університету, соціальні мережі, газети,

інформаційні дошки студентських рад;
займається підготовкою оголошень як інформаційного так і рекламного характеру.
5.6.

Студентська рада гуртожитку університету:

-

проводить систематичні обходи гуртожитку, з метою перевірки дотримання

студентами вимог та правил проживання;
-

займається представництвом в комісії з поселення;

-

контролює забезпечення для студентів належних умов проживання у гуртожитках.

5.7. До складу Студентської ради університету входять : Голова Студентської ради
університету, секретар Студентської ради, Голови студентських

рад факультетів та їх

заступники, Голови студентських рад гуртожитків.
5.8.

Голова Студентської ради та його заступники можуть перебувати на посаді не

більш як два строки.
6. Фінансове та матеріальне забезпечення
6.1. Студентська рада користується коштами визначеними вченою радою університету,
відповідно до чинного законодавства України;
6.2.

Студентська

рада

користується

іншими

джерелами,

не

забороненими

законодавством України.
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6.3. Кошти Студентської ради спрямовуються на виконання її завдань, здійснення
повноважень та її матеріальне забезпечення.
6.4. Про використання коштів звітуються члени Студентської ради не рідше одного разу
на рік.
6.5. Матеріальне

забезпечення

Студентської ради відбувається згідно з чинним

законодавством України.
7.

Заохочення і преміювання

Голова Студентської ради університету самостійно, а також згідно подання голів
Студентських рад факультетів,голів гуртожитків має право ініціювати на засіданні Студентської
ради або перед адміністрацією університету питання про преміювання та заохочення для членів
студентської ради та інших членів студентського самоврядування університету, які проявили
високі лідерські та організаторські здібності та брали активну участь у діяльності Студентської
ради університету.
8. Внесення змін та доповнень до Положення
8.1. Зміни та доповнення до Положення приймаються 2/3 від складу делегатів
Конференції та затверджуються за поданням Студентської ради рішенням вченої ради
університету.
9. Припинення діяльності Студентської ради
Припинення діяльності Студентської ради здійснюється за поданням Студентської ради на
основі рішення Конференції і затверджується рішенням вченої ради університету

УЗГОДЖЕНО
Проректор з НПВ та НМР

Коваленко О.А.
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