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Про введення в дію 
«Положення про Студентську агенцію 
співдії якості освіти Вищого навчального 
закладу «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»

На виконання Конституції України, законів України «Про вищу 
освіту», актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших 
нормативно-правових актів держави та розпорядчих документів Президента 
Університету «Україна» щодо забезпечення якості освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію з моменту підписання наказу «Положення про 
студентську агенцію співдії якості освіти Вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
(додається).

.4. 2. Департаменту формування контингенту та рекламної діяльності 
викласти Програму на офіційному сайті Університету.

3. Керівникам структурних підрозділів довести зміст Програми до 
відома співробітників, викладачів і здобувачів вищої освіти.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Уповноваженого 
з питань запобігання та вш юсову Н.П.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентська агенція співдії якості освіти (далі -  Агенція) -  орган 
Студентського самоврядування, який діє на підставі Положення і 
підпорядковується функціонально -  Центру внутрішнього аудиту, щодо 
загальних питань діяльності -  Президенту Студентського самоврядування.

Повна назва '-українською мовою - Студентська агенція співдії якості 
освіти.

Пов'на назва англійською мовою - 8йкіепГ8 А§епсу їог СНіаШу Аззигапсе.
Агенція не є юридичною особою.
1.2. Це Положення визначає порядок створення Агенції, мету її

діяльності, завдання, функції, організацію її роботи, структуру, порядок
взаємодії з іншими підрозділами університету.

1.3. Положення розміщується в електронному вигляді в розділі основної 
діючої нормативної бази системи управління якістю діяльності Університету, що 
є складовою розділу загальної інформації офіційного сайту Університету.

1.4. У своїй діяльності Агенція керується Конституцією України,
Законами України, іншим чинним законодавством України, нормативною базою 
загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, рішеннями та 
розпорядженнями Президента Університету.

1.6 Агенція у своїй діяльності функціонально підпорядковується
Студентському самоврядуванню, співпрацює з усіма структурними підрозділами 
університету в межах своїх завдань та функцій.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1 Основними завданнями та функціями Агенції є:
- проведення інформаційної кампанії серед здобувачів вищої освіти щодо 

їх опитування як дієвого інструменту впливу на освітній процес;
- участь в організації та проведенні опитувань здобувачів вищої освіти 

щодо якості організації освітньої діяльності під час вивчення навчальних 
дисциплін;

- розроблення пропозицій щодо сприяння реалізації анкетування 
здобувачів вищої освіти та змісту анкет;

- організація та проведення фокус-груп, круглих столів, зустрічей, 
семінарів, диспутів спільно іншими підрозділами з питань якості освітньої 
діяльності;

- інформування учасників освітнього процесу про результативність 
проведених заходів;

- участь у процесі розробки, моніторингу та періодичного перегляду 
освітніх програм та інших процедур забезпечення якості освітніх програм і 
освітньої діяльності університету;

- формування та реалізація плану заходів Студентського самоврядування 
серед здобувачів вищої освіти;
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- участь у створенні та вдосконаленні нормативної бази з питань 
академічної доброчесності та ін.

2.2 На Агенцію у встановленому порядку можуть покладатися й інші 
завдання, що відповідають напрямку її діяльності, відповідно до рішення 
Студентського самоврядування та Президента Університету.

3. СТРУКТУРА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1 Функціонування Агенції забезпечується здобувачами вищої освіти, 
які* є представниками кожного інституту / факультету за пропозицією 
Студентського самоврядування, Президентськими та Директорськими 
стипендіатами (за їхнім бажанням).

3.2 Роботу Агенції координує її керівник, який обирається з числа його 
членів на першому засіданні шляхом відкритого голосування за наявності на 
засіданні не менше 2/3 облікового складу Агенції.

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗА БЕЗП ЕЧЕН Н Я

4.1 Агенція розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі 
Університету.

4.2 Агенція має право у встановленому порядку використовувати 
матеріально-технічну базу та -обладнання інших структурних підрозділів 
університету.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1 Діяльність Агенції базується на затверджених планах роботи, 
завданнях вищих посадових осіб та у встановленому порядку пропозиціях 
навчальних підрозділів університету.

5.2 У межах своїх повноважень Агенція здійснює організаційні заходи 
та контроль за відповідними напрямами діяльності, надає звітну інформацію у 
затвердженому вигляді.

5.3 Про свою роботу Агенція звітує у встановленому для підрозділів 
порядку.

6= ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Агенція реорганізується або ліквідується рішенням Вченої ради 

університету, яке приймається за поданням Президента Університету, що 
визначається внесенням ним цього питання або безпосередньо відповідного 
Положення до порядку денного Вченої ради. Зміни та доповнення до Положення, 
затвердження його нової версії або скасування Положення здійснюється наказом 
Президента за рішенням Вченої ради.
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