
Студенти мають право:

 вибору форми навчання;

 здобувати певний освітній рівень;

 на безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

 на трудову діяльність у позанавчальний час;

 користуватися  навчальною,  науковою,  виробничою,  культурною,

спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

 брати  участь  у  науково-дослідних,  дослідно-конструкторських

роботах,  конференціях,  симпозіумах,  виставках,  конкурсах,  поданні

власних робіт для публікацій;

 брати  участь  в  обговоренні  та  вирішенні  питань  удосконалення

навчально-виховного  процесу,  науково-дослідної  роботи,

призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

 надавати пропозиції щодо умов і розмірів плати за навчання;

 брати участь в об’єднаннях громадян;

 обирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених

освітньою програмою підготовки та робочим навчальним планом;

 брати участь у формуванні індивідуального навчального плану;

 відвідувати поза розкладом інші заняття за згодою викладача, що їх

проводить;

 на стажування в інших закладах освіти, у тому числі зарубіжних;

 на забезпечення стипендіями, гуртожитками у порядку, встановленому

Кабінетом Міністрів України;

 отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;



 на  моральне  та  матеріальне  заохочення  за  успіхи  у  навчанні  та

активну участь у науково-дослідній роботі;

 на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного

насильства;

 безкоштовно  користуватися  в  Університеті  бібліотеками,

інформаційними  фондами,  послугами  навчальних,  наукових,

медичних та інших підрозділів ЗВО;

 на канікулярну відпустку;

 переривати навчання у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють

виконання  навчального  плану  (за  станом  здоров’я,  призовом  на

строкову військову службу у разі втрати права на відстрочення від неї,

навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних

держав тощо), у таких випадках їм надається академічна відпустка.

Студенти  зобов’язані:

– додержуватися чинного законодавства,  Статуту, правил внутрішнього

розпорядку закладу вищої та моральних і етичних норм;

– систематично  й  глибоко  оволодівати  знаннями,  вміннями,

практичними навичками,  професійною майстерністю та  підвищувати

загальний культурний рівень;

– виконувати вимоги освітньо-кваліфікаційних програм;

– відвідувати заняття;

– вчасно інформувати про неможливість відвідувати заняття;

– підтримувати належний порядок на факультеті ППСР;

– бережно ставитися до майна ;

– берегти студентський квиток і залікову книжку;

– виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.



За  невиконання  обов’язків  і  порушення  Правил  внутрішнього

розпорядку  студент  може  бути  відрахований  або  дістати  дисциплінарне

стягнення.


