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Положення
про порядок обрання, чисельність та проведення засідань Конференції
трудового колективу
Маріупольського державного університету
(нова редакція)
Це положення розроблено відповідно до ст. 39 Закону України «Пг
вищу

освіту»

від

01.07.2014

№

1556-VII

та

положень

Статур

Маріупольського державного університету.
Вищим

колегіальним

Маріупольського

органом

державного

громадського

університету

(далі

-

Конференція трудового колективу Університету (далі -

самоврядування
Університет)

є

Конференція),

включаючи виборних представників з числа студентів.
Конференція скликається не рідше одного разу на рік. Позачергові
засідання Конференції можуть бути скликані за рішенням ректорату, вченої
ради Університету або за ініціативою не менше третини членів її складу.
У Конференції повинні бути представлені всі категорії учасник!
освітнього процесу Університету. При цьому 75 відсотків складу делегатів
виборного

органу повинні

становити

наукові,

науково-педагогічні

та

педагогічні працівники Університету, які працюють у цьому закладі на
постійній основі, 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, які
обираються студентами шляхом прямих таємних виборів, 10 відсотків - інші
представники. Виборні представники структурних підрозділів обираються
відкритим голосуванням на загальних зборах працівників цих структурних
підрозділів терміном на три роки.
Чисельність Конференції Університету визначається за наступної
квотою:

Структурний

Квота делегатів від підрозділу

підрозділ

Загальна
кількість

Науковопедагогічний
склад

Виборні
представники
з числа
студентів

Інші
працівники

делегатів від

Історичний факультет

14

3

-

17

Економіко-правовий
факультет
Філологічний
факультет
Факультет грецької
філології, Італійський
культурний центр.
Бібліотека Левендіса
Факультет іноземних
мов

17

4

24

4

18

3

14

3

Деканат по роботи зі
студентами,
молодіжний центр.
Центр довузівської
підготовки та роботи з
іноземними студентами

1

Наукова бібліотека
Юридичний відділ,
відділ міжнародних

-

-

підрозділу

21

-

28
21

-

17

1

2

1

1

3

3

1

1

1

1

зв’язків, відділ кадрів,

видавничій відділ,
редакційний відділ
експлуатаційнотехнічний відділ, відділ
дистанційного
навчання, приймальна
комісія
Бухгалтерська служба,
планово-фінансовий
відділ, відділ технічних
засобів, господарчий
відділ, відділ канцелярії
та архівний відділ
Навчальний відділ,
відділ аспірантури

”

“

1 учбовий корпус

-

-

1

1

2 учбовий корпус
3,4 учбові корпуси
5 учбовий корпус

-

-

1
1
1

1
1
1

1

1

12

117

Студентський
гуртожиток, медична
сестра, водії
Разом

88

17

Очолює роботу Конференції голова, який обирається на перших зборах
Конференції терміном на три роки.
Голова Конференції затверджує порядок денний, вирішує поточн.
питання з організації та проведення чергових та позачергових засідань,
підписує протоколи Конференції, подає на затвердження кандидатуру
секретаря Конференції.
Конференція Університету:
•

погоджує за поданням вченої ради Університету Статут чи зміни
(доповнення) до нього;

•

заслуховує щороку звіт Ректора Університету та оцінює його
діяльність;

•

обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про
працю;

• розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради
Університету питання про дострокове припинення повноважень
Ректора Університету;
•

затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету і
колективний договір;

• розглядає інші питання діяльності Університету.

Голова Конференції

О.В. Булатова

