Студентське
самоврядування
Qui non laborat, non manducet (лат.) –
Хто не працює, той не їсть

83. Чи існує в університеті студентське
самоврядування?

Існує. Виконавчим органом студентського самоврядування ЧДУ
ім. Петра Могили є Студентська колегія – виборний орган, який
формується з представників усіх факультетів і представляє інтереси
студентства. СК – це команда веселих, креативних студентів, які відкриті
до всього нового. Саме до СК варто звертатись із будь-якими своїми
ідеями, бо вони допоможуть втілити їх у життя! Якщо ж ти хочеш
приєднатися до цієї команди, необхідно буде взяти участь у виборах.
Слідкуй за оголошеннями на стенді СК у холі університету!

84. Що являє собою студентське
самоврядування?
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85. Які завдання виконує Студентська колегія?
 Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
 Сприяння створенню умов для відпочинку студентів.
 Створення студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за
інтересами тощо.
 Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних
закладів і молодіжними організаціями.
 Сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

86. Як знайти представників студентського
самоврядування?
З представниками і студентської Колегії, і студентської Профспілки
можна познайомитися та поспілкуватися у каб. 2-203. Звертайтеся сюди
зі всіма запитаннями, пропозиціями, побажаннями!!! Тут вам дуже раді!
А ще можна надсилати свої запитання по Інтернету!
Електронна адреса профспілки
– ppos2006@gmail.com.
Студентської колегії
– krom@mksat.net.

87. Чи існує орган студентського
самоврядування на рівні факультету?
Так, він називається студентський деканат. Очолює його студентський
декан (помічник і заступник власне декана), до якого можна звертатися
з усіма питаннями, пов’язаними безпосередньо з роботою саме вашого
факультету.

88. Що таке студентська профспілка?
Профспілка – це непогана школа життя, яка, представляючи
інтереси зовсім різних людей, об’єднує однодумців. Це коло надійних
партнерів і друзів, які завжди прийдуть на допомогу тим, хто цього
потребує. Адже головне завдання профспілки – забезпечення і захист
прав та інтересів студентів! Це ті, на кого можна розраховувати у будьякій ситуації. Треба наголосити також на тому, що без допомоги
профспілки не обходиться жоден масовий захід в університеті! Кожен
студент може стати членом профспілки, для цього необхідно лише
заповнити заявку.
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89. Яка структура профспілки студентів?

90. Хто займається питанням розселення
студентів у гуртожитку?
ЧДУ ім. Петра Могили має 2 гуртожитки по 210-220 місць у
кожному (адреси: вул. Чигрина, 82, вул. Крилова, 196). Першочергово
забезпечуються гуртожитком діти-сироти, інваліди, студенти з малозабезпечених сімей. Усі, хто хочуть поселитися у гуртожитку, подають
заяви на ім’я Ректора до приймальні у Ломоносівському корпусі.
Питання можна також ставити помічнику проректора з виховної роботи
Гашковій Ганні Іванівні (каб. 2-203). Розселяють студентів залежно від
наявності вільних місць.
Вирішення організаційних моментів у гуртожитках покладено на
старост блоків. Найбільшу відповідальність за порядок несе комендант, до
нього радимо ставитися дружньо і не конфліктувати.

91. За що сплачуються кошти на додаткові
навчальні послуги?
Додаткові навчальні послуги введені з метою підвищення якості
навчання шляхом:
1) доповнення дисциплін понад державні вимоги;
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2) забезпечення комп’ютеризації навчання і надання можливості
самостійної роботи на комп’ютері не менше 4-х годин на тиждень;
3) майже повного забезпечення викладання курсів професорами та
доцентами;
4) додаткової мовної підготовки: ділова українська, англійська, а
також (за вибором студента) французька, іспанська, німецька
мови та інші;
5) широкого впровадження інформаційних технологій: Інтернет,
електронна пошта, локальні та глобальні комп’ютерні мережі.

92. Чи можливо відпрацювати плату за
додаткові навчальні послуги?
Так. Багато студентів працюють у деканатах ЧДУ ім. Петра Могили
методистами; студенти факультету комп’ютерних наук з 2-го курсу
працюють адміністраторами у комп’ютерних класах, влітку студенти
працюють на будівництві, а кореспонденти газети «Вагант» не сплачують
плату за додаткові навчальні послуги.
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