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Зміни до Положення
«Про Дубенський коледж

Рівненського державного гуманітарного університету»

Прийнято зборами
трудового колективу
Дубенського коледжу РДГУ
17 листопада 201 Ороку
протокол №2

п. 23, ч. IV Положення викласти в такій редакції:
Вищ им колегіальним органом самоврядування коледжу є загальні збори колективу, які
скликаються не рідш е одного разу в рік. П озачергові збори можуть бути скликані на
вимогу

1/3

трудового

колективу.

О рганізацію

проведення

зборів

здійснюють

адміністрація і профспілковий комітет як орган, уповноважений колективом.
У вищ ому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені
всі категорії працівників вищого навчального закладу, представники з числа осіб, які
навчаються у вищ ому навчальному закладі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної
чисельності

делегатів

(членів)

виборного

органу повинні

становити

педагогічні

працівники, які працю ю ть у коледжі на постійній основі, і не менше як 10 відсотків

-

виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищ ому навчальному закладі.

п. 26, ч. IV Положення викласти в такій редакції:
До складу педагогічної ради коледжу входять

директор коледжу (голова), його

заступники, головний бухгалтер, завідуючі відділеннями, завідуючий бібліотекою. Ректор
Університету, проректори та декани факультетів є членами педагогічної ради коледжу.
Реш та членів ради призначаю ться наказом директора коледжу. При цьому не менш е як 75
відсотків загальної чисельності становлять педагогічні працівники ВНЗ і не менше як 10
відсотків - виборні представники з числа студентів коледжу.

п. 31, ч. IV Положення викласти в такій редакції:
Студентське самоврядування в коледжі функціонує з метою забезпечення виконання
студентами своїх обов’язків та захисту їх прав. Перелік питань, що належить до
компетенції

студентського

самоврядування,

погоджується

з

директором

коледжу.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів, які навчаються у
вищ ому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

п. 34, ч. IV Положення викласти в такій редакції:
За погодженням з органом студентського самоврядування у коледжі приймаються
ріш ення про :
відрахування осіб, які навчаються в коледжі, та їх поновлення на навчання;
переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на
навчання

за

контрактом

за

рахунок

коштів

фізичних

та

ю ридичних

осіб;переведення осіб, які навчаються у коледжі за контрактом за рахунок коштів
фізичних та ю ридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
призначення заступника директора з виховної роботи;
переселення

осіб, які навчаються

в коледжі, в гуртож иток і виселення з

гуртожитку.

п. 35, ч. IV Положення доповнити реченням:
О ргани студентського самоврядування функціонують в коледжі у формі старостату.

п. 36, ч. IV Положення доповнити реченням:
Сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування,

ч. VIII Положення доповнити пунктом 68.1.
Ф інансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені педагогічною
радою коледжу в розмірі не менше 0,5 відсотка кош тів спеціального фонду коледжу.

Бабак В.П.

