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1. Загальні положення
1.1. Рада спікерів Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка (далі РС) створена відповідно до Закону України „Про
вищу освіту”, Ст. 40, п. 5, підпункт 7 та сучасних потреб розвитку
студентського самоврядування, налагодження обміну досвідом, комунікацій,
співпраці між активними випускниками і учасниками студентського
самоврядування.
1.2. У своїй діяльності РС керується Конституцією України, законами
України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, указами Президента України,
постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і
науки України, нормативно-правовими актами, Положенням про студентське
самоврядування що регламентують функціонування Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка (далі Університет), цим
Положенням.
1.3. РС – це орган, який формується з громадян України - представників
органів державної влади України, закладів освіти та установ науки,
культури, економіки, комерційних організацій, випускників Університету, які
займали посаду спікера студентського сенату і яскраво проявили себе в роботі
у студентському сенаті, житті Університету і за рішенням студентського
сенату запропоновані у РС або внесенні РС (за погодженням із
студентським сенатом)
1.4. РС здійснює свою діяльність на громадських засадах, керуючись
принципами колегіальності та гласності при ухваленні рішень.
2. Склад Ради спікерів
2.1 До складу РС входять: голова РС, заступник(и) голови РС, члени
РС.
2.1. Кількісний склад РС визначається практичною доцільністю та
ефективністю її роботи.
2.2. Для забезпечення роботи РС студентський сенат може делегувати
до РС свого уповноваженого представника на посаду секретаря РС.
2.4. Персональний склад РС Університету затверджується студентським
сенатом Університету.
2.5. Термін повноважень РС необмежений.
2.6. Внесення змін до персонального складу РС здійснюється за
погодженням з студентським сенатом університету та головою РС.
3.

Завдання Ради спікерів

3.1. Основними завданнями РС є:

розгляд
напрямів
перспективного
розвитку
студентського
самоврядування в Університеті;

надання допомоги керівництву студентського сенату Університету в

реалізації їхніх завдань, якщо вони узгодженні із головою РС;

здійснення громадського нагляду за діяльністю студентського сенату
Університету;

забезпечення ефективної взаємодії студентського сенату з керівництвом
і студентами Університету, органами державного управління, науковою
громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в
інтересах розвитку студентського самоврядування;

сприяння запровадженню і контролю за використанням в Університеті
Закону України «Про вищу освіту», Положення про студентське
самоврядування та інших документів, що стосуються студентського життя
університету.
3.2. Діяльність РС спрямована на:
- реалізацію ідеї імплементації Закону «Про вищу освіту» України;
- постійне підвищення ефективності діяльності студентського самоврядування
Університету;
- участь голови РС Університету в розробці і практичній реалізації
важливих програм, рішень студентського сенату (за погодженням);
- розвиток студентського самоврядування;
- створення здорового психологічного мікроклімату для учасників
навчально-виховного процесу, усунення конфліктних ситуацій в
студентському сенаті;
- вжиття заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази студентського
сенату Університету;
- стимулювання збільшення ефективності діяльності студентського сенату;
- залучення додаткових джерел фінансування для студентського
самоврядування Університету.
4. Повноваження Ради спікерів та її посадових осіб
4.1.
Голова Ради спікерів:
скликає РС і координує її роботу;
веде засідання, затверджує рішення РС;
визначає функціональні обов'язки заступників, секретаря, членів РС;
затверджує звіт про діяльність РС
може брати участь у засіданні студентського сенату та має право голосу у
прийнятті рішень (за погодженням із студентським сенатом (письмовим)
має право користуватися кабінетом студентського сенату, оргтехнікою
для організації діяльності РС, використовувати їхні групи у соціальних
мережах, сайт (за погодженням із спікером студентського сенату)
може виконувати доручення чи певні обов’язки запропоновані спікером
студентського сенату чи членами студентського сенату, якщо вони
відповідають стратегії розвитку студентського самоврядування або не
суперечать положенням цього статуту.
має інші повноваження, спрямованні на покращення діяльності
студентського самоврядування Університету

якщо керівництво студентського сенату не виконує своїх повноважень,
голова РС ради може ініціювати пропозицію обговорення стану діяльності
студентського сенату та вносити свої пропозиції на засіданні студентського
сенату.
4.2.
Рада спікерів має право:
отримувати
інформацію
з
будь-яких
питань
діяльності
студентського сенату Університету від членів студентського сенату;
надавати рекомендації керівництву студентського самоврядування з усіх
питань, що стосуються різних сфер діяльності студентського сенату
Університету;
брати участь у засіданні студентського сенату та має право голосу у
прийнятті рішень (за погодженням із студентським сенатом кожного року);
розглядати пропозиції студентського сенату щодо роботи РС;
здійснювати контроль за діяльністю студентського самоврядування
Університету, дотриманням вимог чинного законодавства та нормативноправових актів з питань що стосуються студентів;
за результатами виявлених порушень звертатись до спікера студентського
сенату, куратора студентського самоврядування з пропозиціями щодо вжиття
відповідних заходів.
5. Організація роботи Ради спікерів
5.1. Робота
РС
здійснюється
за
окремим
планом.
Кількість
засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж два
рази на рік.
5.2. Засідання РС є правомочним, якщо на ньому присутні
не менше двох третин її членів.
5.3. Рішення РС приймається простою більшістю голосів.
5.4. Прийняті РС рішення мають бути доведені до спікера студентського
сенату чи студентського сенату.
5.5. РС свою діяльність
може висвітлювати у засобах масової
інформації, на зборах, конференціях, спеціальних стендах та інших заходах,
які стосуються студентства.

