1. Загальні положення
1.1. Студентська Рада Університету Короля Данила – є добровільним
об’єднанням та вищий студентський виконавчий орган, який виконує
представницьку функцію, веде адміністративну діяльність та покликаний
захищати права студентів, створювати проекти для активної участі всіх
студентів у повсякденному житті університету, його вдосконалювати та
урізноманітнювати;
1.2. Діяльність Студентської ради УКД – це процес реалізації студентською
громадою своїх прав, обов’язків, інтересів та ініціатив через прийняття
рішень та їх втілення за допомогою матеріально-фінансової бази, що
визначається адміністрацією університету та у співпраці з нею, а також
гарантій брати участь через своїх представників у вирішенні питань, що
стосуються студентства, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства,
майнового стану, мовних або інших ознак;
1.3. Студентська рада Університету Короля Данила є незалежним від впливів
і вимог політичних партій та рухів, громадських і релігійних об’єднань й
працює у відповідності

зі

своєю метою, завданнями, правами

та

повноваженнями;
1.4. Студентська рада Університету Короля Данила діє на засадах
демократичності,
незалежності,

законності,

підзвітності,

виборності,
рівноправності

гласності,
усіх

колегіальності,

його

членів

та

відповідальності перед студентською громадою УКД;
1.5. У своїй діяльності Студентська рада УКД керується Конституцією
України, чинним законодавством України, а саме Законом України «Про
вищу освіту», наказами, постановами та розпорядженнями Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України.
1.6. Студентська рада Університету Короля Данила охоплює своєю
діяльністю

усі

органи

студентського

самоврядування

університету,

зареєстровані в УКД у встановленому порядку, координуючи їхню роботу, а

також тісно співпрацює з усіма структурними підрозділами університету,
державними установами та безпосередньо з органами студентського
самоврядування інших навчальних закладів, молодіжними та іншими
організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру;
1.7. Офіційна назва «Студентська Рада Університету Короля Данила»;
1.7.1. Повна назва «Студентська Рада Університету Короля Данила»;
1.7.2. Скорочена – Студентська Рада УКД;
1.8. Офіційні найменування Студентської ради УКД іноземними мовами
затверджуються його зборами;
1.9. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних
засадах за ініціативою студентів згідно Положення про вибори виконавчих
органів Студентської Ради УКД.
1.10. Студентська Рада Університету Короля Данила є єдиним і незмінним
легітимним носієм права самоврядування та складається зі всіх осіб, які
навчаються в університеті (громада або студенти), незалежно від джерел
фінансування їхнього навчання, наявності у них громадянства України,
терміну навчання та рівня їхньої Академічної успішності, мовних чи інших
ознак.
Усі особи, які навчаються в УКД, мають рівноцінне право на участь у
студентському самоврядуванні;
1.11. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського
самоврядування та гарантованим державою правом студентів університету
самостійно вирішувати питання, віднесені до їхніх повноважень.
2. Мета та завдання:
2.1. Метою Студентської Ради Університету Короля Данила є управління та
координування

студентського

руху

університету,

підвищення

його

активності, ініціативності та відповідальності, забезпечення прав та інтересів
студентів;

2.2. Основними завданнями діяльності Студентської Ради Університету
Короля Данила:
2.2.1. Координація роботи усіх студентських організацій;
2.2.2. Покращення взаємодії та взаємодопомоги між цими організаціями;
2.2.3. Підвищення рівня комунікації та взаємовідносин адміністрації із
студентськими організаціями;
2.2.4. Інформування та консультування студентських організацій з питань,
що входять до компетенцій Студентської Ради Університету Короля Данила;
2.2.5. Підвищення корпоративної культури в університеті;
2.2.6. Підготовка і реалізація заходів, спрямованих на розв’язання соціально
економічних, освітніх, культурних, правових та інших проблем студентів;
Популяризація студентського самоврядування в університеті та підвищення
авторитету Студентської Ради Університету Короля

Данила серед інших

ВНЗ України та за її межами;
2.2.7. Прийняття актів, що регламентують його організацію та діяльність;
2.2.8. Забезпечення дотримання прав та інтересів студентів, сприяння
виконанню студентами своїх обов’язків;
2.2.9. Порушення проблем студентів перед адміністрацією університету;
2.2.10. Звітування перед студентською громадою відповідного рівня про
свою діяльність;
2.2.11. Сприяння розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
2.2.12. Координація своєї діяльності з іншими студентськими об’єднаннями,
осередками тощо;
2.2.13. Узгодження в установленому порядку зміни та доповнення до цього
Положення та інших питань, що потребують розгляду на засіданнях
колегіальних та робочих органів;
2.2.14. Сприяння формуванню у студентів патріотичних почуттів, поваги до
України, рідного міста та альма-матер, а також почуттів національної
свідомості та гідності;

2.2.15. Сприяння навчальній діяльності студентів, залучення їх до науководослідної роботи, підвищення якості навчання;
2.2.16. Сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
2.2.17. Широке залучення студентів до активної участі у розбудові
Української національної демократичної соборної держави та становлення
громадянського суспільства;
2.2.18. Організація співробітництва з ОСС інших вищих навчальних закладів,
молодіжними організаціями, в тому числі зарубіжними і міжнародними;
2.2.19. Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
2.2.20. Спільно з відповідними службами вищих навчальних закладів
сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової,
юридичної та іншої допомоги студентам;
2.2.21. Участь у розподілі стипендіального фонду, роботі стипендіальних
комісій;
2.2.22. Створення різноманітних студентських гуртків, наукових товариств,
творчих об'єднань, центрів, клубів за інтересами;
2.2.23. Залучення студентів до художньої самодіяльності;
2.2.24. Організація і проведення вечорів посвяти у студенти, випускних
вечорів, днів факультетів і інститутів та інших заходів, що носять соціальновиховний характер;
2.2.25.

Організація

та

координація

роботи

органів

студентського

самоврядування в гуртожитках та студентських містечках;
2.2.26. Участь у поселенні студентів до гуртожитків та їх виселенні;
2.2.27. Участь у зарахуванні та відрахуванні студентів;
2.2.28. Залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час
спільно з деканатами факультетів, дирекція ми інститутів, адміністрацією
УКД;
2.2.29. Залучення студентів у вільний від навчання час до участі в
громадських
гуртожитків;

роботах

щодо

благоустрою

території

та

студентських

2.2.30.

Пропаганда

Запобігання

здорового

вчиненню

способу

студентами

життя,

безпечної

правопорушень,

поведінки,

вживання

ними

алкоголю, наркотиків, паління;
2.2.31. Контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку,
оперативне реагування на певні випадки та їх порушення;
2.2.32. Участь в організації та забезпеченні зв'язку між адміністрацією та
студентами, керуючись своїми повноваженнями;
2.2.33. Інформування студентів про рішення адміністрації, Вченої Ради;
2.2.34. Інші завдання, що не суперечать чинному законодавству України.
3. Студентська Рада має право на:
3.1. Отримання від адміністрації університету консультативної підтримки та
інформації, необхідної для виконання завдань;
3.2. Звернення з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації
відповідного рівня стосовно питань, що належать до кола повноважень цього
органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;
3.3. Ведення конструктивного діалогу з адміністрацією університету щодо
дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, якщо вони
порушують права студентів;
3. 4. Делегування представників СР УКД до колегіальних органів всіх рівнів;
3.5.

Формування

студентської

фракції

в

органах

громадського

самоврядування та у Вченій раді університету, факультету;
3.6. Внесення пропозиції щодо контролю за якістю навчально-виховного
процесу, брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між
студентами та представниками професорсько-викладацького складу чи
адміністрації;
3.7. Внесення пропозицій щодо залучення коштів університету для реалізації
заходів, передбачених программою діяльності Студентської ради УКД;

3.8. Участь у вирішенні спірних питань, пов'язаних з накладанням
дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили правила внутрішнього
розпорядку університету;
3.9. Участь у розробці документів, що регламентують діяльність університету
з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;
3.10. Отримання від адміністрації університету об'єктивної i повної
інформації з питань, що стосуються студентів;
3.11. Прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність органів
студентського самоврядування УКД;
3.12. Застосовування заохочень за вагомий особистий внесок у розвиток
студентського самоврядування, зразкове виконання своїх обов’язків або інші
заслуги до членів УКД;
3.13. Застосовування догани у разі неналежного виконання обов’язків
членами УКД як засіб дисциплінарно-психологічної міри покарання, дія
якого поширюється на півроку;
3.2. За погодженням із Студентської Радою Університету Короля Данила
приймаються рішення про:
3.2.1. Призначення заступника декана, проректора, які відповідають за
роботу із студентами;
3.2.2. Поселення осіб, які навчаються в УКД, в гуртожиток і їх виселення з
гуртожитку;
3.2.3. Затвердження рішень з питань студентського містечка та гуртожитків
для проживання осіб, які навчаються в УКД.
4. Права та обов'язки адміністрації УКД щодо взаємодії з Студентською
Радою:
4.1. Адміністрація УКД має право на:
4.1.1. Отримання інформації про діяльність Студентської Ради (плани, звіти,
копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

4.1.2. Участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що
проводять Студентська Рада (загальних зборах, конференціях, засіданнях
виконавчих органів тощо).
5. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності
Студентської Ради УКД
5.1.1. Фінансовою основою Студентської Ради УКД є кошти, визначені
Вченою радою УКД;
5.1.2.

Кошти

передбачені

для

діяльності

Студентської

Ради

УКД

спрямовують на виконання його завдань і повноважень;
5.1.3. Спонсорських та грантових коштів;
5.1.4. Добровільних внесків студентів;
5.1.5. Коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді
безповоротної фінансової допомоги, або добровільних внесків.
6. Міжнародна діяльність Студентської Ради УКД
6.1. Студентська Рада УКД може співпрацювати з органами студентського
самоврядування вищих

навчальних закладів інших країн, міжнародними

студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання
своїх завдань у межах визначених повноважень;
6.2. Укладання угод, проводження спільних заходів міжнародного рівня має
відбуватися за погодженням з адміністрацією університету;
7. Структура й організація роботи Студентської Ради УКД
7.1 Студентська Рада Університету Короля Данила складається з:
7.1.1. Студентської Ради Юридичного факультету
7.1.2. Студентської Ради факультету архітектури, дизайну та будівництва
7.1.3. Студентської Ради факультету Управління та Бізнес-аналітики
7.1.4. Студентської Ради Коледжу Короля Данила
7.2 Студентська Рада УКД здійснює:
7.2.1. Загальні збори Студентської Ради УКД;
7.2.2 Керівні збори Студентської Ради УКД

8.1. Голова Студентської ради обирається студентами університету, терміном
на 2 роки на першому засіданні Студентської ради УКД і може перебувати на
посаді не більше ніж 2 строки
8.6. Збори студентської ради проводять не рідше 4 разу на навчальний рік;
8.7. Час, місце та порядок денний зборів оголошується не пізніше, ніж за 5
робочих днів до їх проведення;
8.8. Збори студентської ради є правомочним за наявності не менше 2/3
загальної кількості делегатів.
9.Прикінцеві та вихідні положення.
9.1. Це Положення набуває чинності з моменту його ухвалення на Загальних
зборах

студентів Студентської Ради УКД. Положення є основним

документом на підставі якого здійснює свою діяльність Студентська Рада
УКД;
9.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення можуть вноситись
адміністрацією університету та Студентськими радами відповідних рівнів;
9.3. Офіційне тлумачення рішень органів студентського самоврядування УКД
здійснюється відповідно тим органом, яким було прийнято рішення;
9.4. Вирішення питань, що не врегульовані цим Положенням та іншими
нормативними актами належить до компетенції органів студентського
самоврядування УКД всіх рівнів за погодженням із головою Студентської
Ради УКД;
9.5. У ході роботи, з метою оперативного покращення процесу організації
самоврядування в університеті, Студентської Ради УКД, ради факультетів;
9.6. В ситуації, не передбаченій цим Положенням, органи Студентської Ради
УКД керуються чиним законодавством України та Положенням про
студентське самоврядування УКД.

