
Положення

про координаційну раду викладачів і студентів ЗІЕІТ

             Розділ 1. Загальні положення

 Координаційна рада викладачів і студентів (далі Координаційна рада) -
постійно діючий орган ЗІЕІТ (далі Інститут). 

Мета роботи Координаційної ради - підвищення якості підготовки

фахівців шляхом участі студентів в удосконаленні навчального процесу в
Інституті. 

Основними завданнями діяльності Координаційної ради є:
демократизація процесу навчання, розвиток активного і творчого ставлення
студентів до процесу навчання, створення комфортних умов навчання в

Інституті. 

Відповідно до покладених на нього завдань Координаційна рада вивчає та
узагальнює думку студентського колективу про організацію та якість

навчального процесу в Інституті.

Розділ 2. Склад і порядок формування Координаційної ради

Координаційна рада складається з учасників навчально-виховного
процесу - представників студентів, викладачів з числа найбільш авторитетних і
досвідчених педагогів, які користуються повагою колег і довірою студентів. З
числа студентів до Координаційної ради входять демократично обрані

студентським колективом представники (по одному студенту від кожного потоку
кожного року навчання). Вибори організовуються кураторами курсів і

проводяться простою більшістю голосів присутніх на зборах студентів терміном
на один навчальний рік. Вибори представників від студентів-першокурсників

проводяться до закінчення четвертого тижня першого семестру, а від студентів
інших курсів -  в  кінці попереднього навчального року. Прізвища всіх обраних
представників студентів направляються Голові Координаційної ради.

Голова Координаційної ради призначається наказом ректора з числа
найбільш досвідчених і авторитетних викладачів на період одного навчального
року. До складу Координаційної ради з числа викладачів входять куратори
курсів і куратори всіх спеціальностей. Голова Координаційної ради формує його
склад і організовує діяльність. Склад Координаційної ради затверджується
наказом ректора на період одного навчального року.



Розділ 3. Організація роботи

Голова Координаційної ради проводить організаційні збори з

представниками студентів не пізніше, як за тиждень до першого засідання ради в
поточному навчальному році. У програму зборів входить вивчення цілей,
можливостей і процедурних питань діяльності Координаційної ради. Засідання
Координаційної ради проводяться не менше 2-х разів протягом кожного

семестру, у зручний для студентів і викладачів час. Скликання позачергового
засідання Координаційної ради може бути ініційовано  переважною більшістю

представників студентів.

Питання для обговорення на засіданні Координаційної ради

формулюються не пізніше ніж за два тижні до призначеної дати засідання.
Повідомлення про майбутнє засідання має бути оприлюднено на веб-сайті ЗІЕІТ,
на відповідних сторінках у соціальних мережах та на дошці оголошень. В
обов'язки представників студентів входить збір питань, що пропонують їх
однокурсники для обговорення та надання цієї інформації голові Координаційної
ради. Засідання Координаційної ради носять протокольний характер і

проводяться у формі бесіди з представниками студентського колективу про хід
навчального процесу, про стосунки учасників навчального процесу, атмосферу в
колективі, що складається в процесі навчання. Обговорюються пропозиції
студентів щодо вдосконалення навчального процесу та підвищення його

ефективності. Викладачі - члени Комісії зобов'язані сприяти створенню на
засіданнях атмосфери взаємної довіри, доброзичливості та пріоритетності питань
навчання студентів. Студенти мають право очікувати конструктивного підходу
викладачів - членів Координаційної ради до обговорюваних питань. У свою
чергу, викладачі теж можуть розраховувати від студентів на конструктивне
обговорення, що дозволяє допомогти інституту вирішити проблеми, з якими
стикаються студенти.

З метою підвищення ефективності засідань Координаційної ради,
процедурні питання визначаються самою радою. Студентам повинна бути

надана можливість головувати на засіданнях Координаційної ради в тих

випадках, коли це зумовлено питаннями, що розглядаються.

Протоколи засідань Координаційної ради не пізніш як через 10 робочих
днів після дати проведеного засідання направляються представникам студентів і
розміщуються на офісній сторінці сервера Інституту для інформування

викладачів.



Розділ 4. Права та обов'язки членів Координаційної ради

Члени Координаційної ради з числа студентів мають право брати участь в
обговоренні питань, що відносяться до компетенції Координаційної ради. Вони
зобов'язані інформувати Координаційну раду про думку студентів щодо ходу
навчального процесу, а також про пропозиції студентів щодо його

вдосконалення. В їх обов'язки також входить інформування студентів про
позицію викладачів і про результати роботи Координаційної ради.

Члени Координаційної ради з числа викладачів і співробітників мають
право висловлювати свою думку стосовно питань, що обговорюються. Вони
зобов'язані, використовуючи достовірно відомі їм факти і свої професійні
знання, інформувати студентів - членів Координаційної ради про діяльність
адміністрації Інституту з обговорюваних питань організації навчального

процесу, прийнятих та запланованих заходах щодо підвищення його якості.

Голова Координаційної ради зобов'язаний в найкоротший після засідання
Координаційної ради термін проінформувати декана факультету про питання, що

обговорювалися на засіданні Координаційної ради; спільно з деканом виробити і
прийняти адекватні заходи з усунення зазначених недоліків. Після закінчення
чергового семестру, а при необхідності невідкладно голова повинен доповісти
результати роботи Координаційної ради на засіданні ректорату Інституту.


