Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011
року

№

410,

до

Статуту

Ізмаїльського

державного

гуманітарного

університету унести такі зміни:
У тексті Статуту слова «Міністерство освіти і науки України» замінити
словами «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України» у
відповідних відмінках.
У пункті 4.3. Розділу 4 Статуту слово «загальнодержавний» замінити
словом «державний».
Абзац десятий пункту 4.4. Розділу 4 Статуту після слів «відраховує та
поновлює на навчання осіб, які навчаються в ІДГУ» доповнити словами «за
погодженням з органами студентського самоврядування».
Підпунктом 4.5.1. пункту 4.5. Розділу 4 Статуту замінити новим
абзацом такого змісту:
«До складу Вченої ради входять проректори, декани факультетів,
вчений секретар, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів
самоврядування ІДГУ, а також виборні представники, які представляють
науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр,
професорів, докторів наук — по одному від факультету, виборні
представники, які представляють інших працівників і які працюють на
постійній основі, керівники органів студентського самоврядування ІДГУ - по
одному від факультету. При цьому не менш як 75% загальної чисельності її
складу мають становити науково-педагогічні працівники і не менш як 10%
-виборні представники з числа осіб, які навчаються в ІДГУ.
Виборні представники обираються конференцією трудового колективу
за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні
представники з числа осіб, які навчаються в ІДГУ, - вищим органом
студентського самоврядування.

Вчена рада факультету є колегіальним органом. Строк повноважень
діючої Вченої ради факультету закінчується після обрання керівника
факультету (декана) і призначення його на цю посаду ректором, після чого
формується Вчена рада у новому складі.
Вчену раду факультету очолює її голова - декан.
До складу Вченої ради входять за посадами заступник декана,
завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування факультету і студентів,
а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних
працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні
представники, які представляють інших працівників факультету, працюючих
на постійній основі, в кількості 1 особи, виборні представники з числа осіб,
які навчаються в ІДГУ. При цьому не менш як 75% загальної чисельності
складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники
факультету і не менш як 10% - виборні представники від осіб, які навчаються
в ІДГУ.
Виборні представники обираються органами самоврядування
факультету.
До компетенції вченої ради факультету належать:
- визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
- обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів,
старших викладачів, доцентів, декана;
- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
- вирішення питань організації навчально-виховного процесу на
факультеті;
- ухвалення фінансових плану і звіту факультету.
Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана
факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою
радою вищого навчального закладу».
Пункт 5.1. Розділу 5 Статуту доповнити словами: «включаючи
виборних представників з числа осіб, які навчаються в ІДГУ».

До пункту 5.2 Розділу 5 Статуту внести такі зміни:
До абзацу другого пункту 5.2. Розділу 5 Статуту після слів «науковопедагогічні працівники - 1 делегат від 2-х працюючих» доповнити словами
«та особи, які навчаються в ІДГУ - 1 делегат від 200 осіб».
Абзац четвертий пункту 5.2. Розділу 5 Статуту викласти у такій
редакції:
«На конференції трудового колективу повинні бути представники всіх
категорій працівників ІДГУ та представники з числа осіб, які навчаються в
ІДГУ. Кількісний склад делегатів конференції повинен становити не менше
75 відсотків науково-педагогічних працівників і не менш 10 відсотків осіб,
які навчаються в ІДГУ».
Абзац п'ятнадцятий пункту 5.2. Розділу 5 Статуту викласти у такій
редакції:
«Конференція є правомочною, якщо на ній представлені всі категорії
працівників згідно з абзацом третім п. 5.2 і на ній присутні не менш 2/3
обраних делегатів».
Пункт 5.3. Розділу 5 Статуту викласти у такій редакції:
«5.3. Органом громадського самоврядування факультету є конференція.
Конференція є правомочною, якщо на ній представлені всі категорії
працівників факультету, виборні представники з числа осіб, які навчаються в
ІДГУ, та присутні не менш 2/3 обраних делегатів.
Порядок обрання делегатів та квоти визначаються згідно з пунктом 5.2
Статуту.
Орган громадського самоврядування факультету:
- дає оцінку діяльності керівника факультету;
- затверджує річний звіт про діяльність факультету;
- вносить пропозиції ректору ІДГУ про відкликання з посади
керівника факультету;
- обирає виборних представників до вченої ради факультету;
- обирає кандидатури до вищого колегіального органу громадського
самоврядування ІДГУ;

- обирає кандидатури до вченої ради ІДГУ.».
Пункти 5.5. і 5.6. Розділу 5 Статуту викласти у такій редакції:
«5.5. В ІДГУ та його структурних підрозділах діє студентське
самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування.
У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в
ІДГУ. Ці особи мають рівне право на участь у студентському
самоврядуванні.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб,
які навчаються в ІДГУ, та їхню участь в управлінні ВНЗ.
Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються в
ІДГУ, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що
обираються шляхом таємного голосування.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, Статутом ІДГУ».
5.6. Вищим органом студентського самоврядування є конференція
осіб, які навчаються в ІДГУ.
Вищий орган студентського самоврядування:
- ухвалює Положення про студентське самоврядування в ІДГУ;
- обирає виконавчі органи та заслуховує їх звіти;
- визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих
органів.».
Доповнити розділ 5 Статуту пунктами: 5.7; 5.8; 5.9.
Пункт 5.7. Розділу 5 Статуту викласти у такій редакції:
«5.7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської
академічної групи, факультету, гуртожитку, університету».
Пункт 5.8. Розділу 5 Статуту викласти у такій редакції:
«5.8.

Повноваження

органів

студентського

самоврядування

здійснюються згідно з частиною третьою статті 38 Закону України «Про
вищу освіту» та «Положенням про студентське самоврядування в ІДГУ.

За

погодженням

з

уповноваженим

органом

студентського

самоврядування приймаються рішення про:
- відрахування осіб, які навчаються в ІДГУ, та їх поновлення на
навчання;
- переведення осіб, які навчаються в ІДГУ за державним замовленням,
на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
- переведення осіб, які навчаються в ІДГУ за контрактом за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
- призначення заступника декана, проректора, які відповідають за
роботу зі студентами;
- поселення осіб, які навчаються в ІДГУ, в гуртожиток та виселення їх
з гуртожитку;
- затвердження рішень з питань студентських гуртожитків та
спортивно-оздоровчого табору «Ивушка».
Пункт 5.9. Розділу 5 Статуту викласти у такій редакції:
«5.9. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти,
визначені Вченою радою ІДГУ в розмірі 0,5% коштів спеціального фонду. Ці
кошти

спрямовуються

на

виконання

завдань

і

повноважень

самоврядування, з них 30% виділяється на підтримку наукової діяльності
осіб, які навчаються в ІДГУ».

