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ПОЛТАВА - _______  



 

5. Студентський омбудсмен  

 

5.1. Уповноважений з прав студентів (далі – Студентський омбудсмен) ПІБ 

ЗВО «МНТУ» запроваджений з метою захисту основоположних прав та 

академічних свобод студентів, підвищення ефективності та прозорості 

процедур, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу, а також задля 

підтримки соціальних ініціатив і формування активної громадянської позиції 

студентів. 

5.2. Студентський омбудсмен у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законодавством України про вищу освіту, Положенням про 

відокремлений структурний підрозділ, Правилами внутрішнього розпорядку 

для студентів Інституту, цим Положенням та іншими нормативно-правовими 

актами.  

5.3. Студентським омбудсменом є особа, наділена повноваженнями щодо 

представлення та захисту прав, основних свобод та інтересів студентів, які 

навчаються в ПІБ ЗВО «МНТУ».  

5.4. Студентський омбудсмен обирається з числа студентів, які обрані до 

органів студентського самоврядування, за поданням голови студентського 

самоврядування та затверджується простою більшістю голосів на засіданні 

Загальних зборів студентського колективу. 

5.5. Строк повноважень студентського омбудсмена становить 2 роки з 

правом переобрання на другий термін.  

5.6. Студентський омбудсмен здійснює свою діяльність незалежно від 

інших посадових осіб, органів і структурних підрозділів Інституту.  

5.7. Студентський омбудсмен позбавляється статусу:  

- за особистою заявою про складання повноважень; 

- за поданням голови студентського самоврядування про відкликання 

студентського омбудсмена, затвердженим на засіданні студентського 

Парламенту простою більшістю голосів; 

- відрахування або переривання навчання в Інституті.  



5.8. Будь-яке втручання або перешкоджання діяльності студентського 

омбудсмена з боку адміністрації, структурних підрозділів, їх посадових осіб 

Інституту, громадських організацій, інших фізичних або юридичних осіб 

забороняється. 

5.9. Студентському омбудсмену заборонено розкривати конфіденційну 

інформацію та давати будь-які пояснення щодо справи, яка перебуває в його 

провадженні або розгляд якої завершено без доручення заявника. 

 

6. Функції, права та обов’язки  студентського омбудсмена 

 

6.1. На студентського омбудсмена покладаються функції:  

- розгляду усних і письмових звернень студентів з питань дотримання їх 

прав, свобод і законних інтересів під час навчання в ПІБ ЗВО «МНТУ»; 

- консультацій студентів з питань, які відносяться до його компетенції; 

винесення на обговорення адміністрації Інституту, посадовим особам 

структурних підрозділів Інституту, іншим посадовим особам Інституту 

питання, які відносяться до його компетенції.  

6.2. З питань захисту прав, свобод та законних інтересів студентів 

студентський омбудсмен взаємодіє з адміністрацією Інституту, посадовими 

особами структурних підрозділів Інституту й іншими посадовими особами 

Інституту. 

6.3. Студентський омбудсмен має право: 

- здійснювати заходи щодо узагальнення, узгодження, формування та 

безперешкодної реалізації прав і свобод студентів Інституту; 

- здійснювати нагляд за забезпеченням гендерної та расової рівності прав 

і свобод студентів; 

- сприяти реалізації громадських програм і проектів соціального 

спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних 

інтересів студентів; 



- представляти інтереси студентів в адміністрації Інституту, в органах 

студентського самоврядування та у відносинах з іншими учасниками 

освітнього процесу; 

- вносити пропозиції керівництву Інституту щодо вдосконалення роботи 

підрозділів Інституту в галузі дотримання реалізації прав, свобод і 

законних інтересів студентів; 

- виносити на порядок денний засідань органів студентського 

самоврядування питання, які входять до його компетенції; 

- надавати рекомендації адміністрації Інституту, структурним підрозділам 

Інституту, органам студентського самоврядування щодо затвердження 

локальних актів Інституту, які сприятимуть захисту прав, свобод і 

законних інтересів студентів; 

- інші права, передбачені нормативно-правовими актами або ті, які 

випливають з повноважень діяльності. 

6.4. Студентський омбудсмен зобов’язаний: 

- запобігати порушенню прав і свобод студентів Інституту та сприяти їх 

поновленню; 

- забезпечити доступність та публічність роботи студентського 

омбудсмена;  

- негайно прийняти рішення щодо розгляду заяв, що надійшли у 

провадження і вжити можливих заходів для поновлення прав студентів; 

- забезпечити незалежний, неупереджений, конфіденційний розгляд 

заяв; 

- щорічно звітувати перед студентським Парламентом і Вченою радою 

про проведену за навчальний рік роботу; 

- інші обов’язки, передбачені нормативно-правовими актами або ті, які 

випливають з повноважень. 

 

 


