1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Це Положення поширюється на студентську громаду Черкаського
державного бізнес-коледжу (далі – ЧДБК).
1.1. У своїй діяльності студентська рада ЧДБК діє відповідно до Конституції
України, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII,
Статуту ЧДБК та цього Положення.
1.2. Студентська рада, як орган студентського самоврядування, надає дає право
і можливість студентам коледжу вирішувати питання навчання і побуту,
захисту власних прав та інтересів, а також брати участь в управлінні вищим
навчальним закладом.
1.3. Діяльність студентської ради спрямована на удосконалення навчального
процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та
культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної позиції.
1.4. Принципи діяльності студентської ради:
- добровільність, колегіальність, відкритість;
- автономність у вирішенні питань, що входять до їх компетенції,
самостійність у виборі форм та методів здійснення повноважень;
- виборність та звітність;
- рівність прав студентів на участь у роботі студентської ради, включаючи
право обирати та бути обраним;
- співпраця з адміністрацією ЧДБК.
1.5. Студентська рада відстоює інтереси студентів коледжу незалежно від
раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного
та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця
проживання, мовних або інших ознак.
1.6. Студентська рада діє на основі принципів верховенства права, законності,
виборності,
добровільності, демократичності, гласності, гуманності,
колегіальності,
незалежності, рівноправності,
підзвітності
та
відповідальності перед студентською громадою.
1.7. Студентська рада не залежить від політичних партій та релігійних
організацій.
1.8. У своїй діяльності органи студентська рада не дублює роботу первинної
профспілкової організації, а співпрацює з нею.
1.9. У своїй діяльності студентська рада може співпрацювати з органами
студентського самоврядування інших навчальних закладів.
1.10. Адміністрація коледжу, завідувачі відділень, викладачі в межах своїх
повноважень всебічно сприяють роботі студентської ради.
1.11. Єдиним вищим колегіальним органом студентського самоврядування є
студентська рада, на якій забезпечене представництво від кожної
академічної групи.
1.12. Положення ухвалюється загальними зборами студентів коледжу та
затверджується директором.
1.13. Студентська рада обирається терміном на один рік.
1.14. Голова студентської ради та його заступник можуть перебувати на посаді
не більш як два строки.
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
Метою діяльності студентської ради є:
сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування в нього
лідерських якостей, навичок майбутнього організатора та керівника;
удосконалення навчального процесу, підвищення його якості;
забезпечення виховання духовності та культури студентів;
сприяння різним формам соціальної активності, громадських ініціатив,
соціалізації молодого покоління.
Основними завданнями діяльності студентської ради є:
забезпечення і захист прав та інтересів студентів коледжу, зокрема
стосовно організації навчально-виховного процесу;
забезпечення виконання студентами коледжу своїх обов'язків як громадян і
студентів;
сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
залучення студентів до науково-дослідної роботи;
вирішення питань стипендіального забезпечення студентів, заохочення,
преміювання тощо;
сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання
патріотизму;
репрезентація студентства у керівних і дорадчих органах коледжу, органах
влади і управління міста, області, України;
координація своєї діяльності із завідувачами відділень, головами ЦК,
кураторами, викладачами;
безпосередня участь студентів коледжу у реалізації державної молодіжної
політики України;
забезпечення інформаційної, соціально-психологічної допомоги студентам
(спільно з відповідними державними службами, а також підрозділами
коледжу);
організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних
закладів освіти і молодіжними організаціями;
залучення студентів у вільний від навчання час до трудової діяльності, а
саме, участь у громадських роботах щодо благоустрою території міста,
коледжу та студентському гуртожитку,
створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань,
клубів за інтересами;
участь в організації належних умов проживання, навчання і відпочинку
студентів у гуртожитку, організація роботи по дотриманню ними
дисципліни, порядку і безпеки в гуртожитку;
участь в організації культурно-масових і мистецьких заходів;
участь в організації спортивних заходів;
співпраця з класними керівниками академічних груп, адміністрацією
коледжу;
пропаганда серед студентів коледжу здорового способу життя, безпечної
поведінки, запобігання вчиненню ними правопорушень.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
3.1. Органи Студентського самоврядування мають право:
- брати участь в управлінні коледжем через виборних представників органів
студентського самоврядування;
- узагальнювати, аналізувати та вносити зауваження та пропозиції студентів
щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та
інших питань життєдіяльності коледжу і звертатися до адміністрації з
пропозиціями щодо їх вирішення;
- брати участь у роботі комісій з призначення стипендій (рекомендувати
включення
до
складу
стипендіальних
комісій
представників
студентських рад відділень), вносити пропозиції про преміювання;
- погоджувати переведення осіб, які навчаються за контрактом за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним
замовленням;
- брати участь у поселенні та виселенні студентів у гуртожитку, у роботі
комісії з перевірки гуртожитку;
- брати участь у розробці документів (подавати проекти, пропонувати зміни,
вносити заперечення тощо), що регламентують діяльність посадових осіб і
трудового колективу з усіх питань, пов'язаних із правами студентів або
правами студентської ради;
- входити до складу приймальної комісії;
- звертатися до адміністрації з проханням щодо заснування студентських
друкованих та електронних засобів інформації та брати участь у їх виданні;
- отримувати від адміністрації інформаційну, правову, психологічну та інші
форми допомоги студентам з питань, пов’язаних з навчанням або
перебуванням у коледжі;
- отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію,
необхідну для виконання своїх завдань;
- вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм;
- вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази, в тому числі з
питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
3.2. Голова студентської ради запрошується на засідання профспілкового
комітету коледжу та на засідання адміністративної ради, коли до порядку
денного входять питання, що входять в компетенцію студентської ради.
3.3. Студентська рада, в межах наданих їй повноважень, зобов'язана:
- чітко дотримуватися цього Положення та законодавства України;
- забезпечувати дотримання прав та обов’язків студентів і сприяти
виконанню студентами своїх обов’язків;
- порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;
- надавати допомогу адміністрації коледжу щодо виконання завдань у сфері
навчально-виховної роботи;
- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
- забезпечувати регулярне інформування студентів з усіх питань
студентського життя коледжу;
- вирішувати інші питання, пов’язані з правами студентів або студентського
самоврядування, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та
робочих органів ЧДБК;

- звітувати перед студентською громадою відповідного рівня щодо
проведеної роботи не рідше разу на рік або на вимогу адміністрації ЧДБК.
4. СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
4.1. Вищим органом студентського самоврядування є збори студентів, де
ухвалюють Положення про студентську раду, визначають структуру,
повноваження та порядок проведення виборів
представників до
студентської ради коледжу.
4.2. Органами студентського самоврядування коледжу є: студентська рада
коледжу та студентська рада гуртожитку.
4.3. Студентська рада гуртожитку обирається на загальних зборах студентів
гуртожитку. Із обраних членів студентської ради гуртожитку обирається
голова студентської ради гуртожитку і його заступник. Вони автоматично
входять до студентської ради коледжу.
4.4. Студентські рада гуртожитку висувають не менше п’яти кандидатів до
студентської ради коледжу.
4.5. Студентська рада коледжу обирається на засіданні студентів ЧДБК, де
присутні не менше 50 відсотків + 1 делегат від загальної кількості студентів
коледжу.
4.6. На своєму засіданні студентська рада коледжу обирає голову.
4.7. Голови студентських рад діють на підставі Положення про студентську
раду ЧДБК.
4.8. Засідання
всіх
органів
студентського
самоврядування
ЧДБК
оформлюються протоколами та підписуються головою і секретарем
студентської ради.
4.9. Секретар студентської ради займається діловодством.
4.10. Голова і секретар студентської ради відповідають за збереження
документації.
4.11. Голови студентських рад в кінці терміну дії їх повноважень звітують про
виконану роботу на загальних зборах студентів.

