Інформація про діяльність органів студентського самоврядування
Одеського національного політехнічного університету
Згідно з Законом України «Про вищу освіту» 26 грудня 2014 року відбулась
конференція студентів університету. За підсумками роботи конференції було обрано
студентський парламент ОНПУ у кількості 20 осіб, його голова, а також затверджено
«Положення про студентське самоврядування в Одеському національному
політехнічному університеті». Для діяльності Студентського парламенту в
університеті створені необхідні умови: для його роботи адміністрацією надано
приміщення, а також надаються приміщення для проведення нарад, зборів,
конференцій; забезпечено розмножувальною та комп’ютерною технікою, яка
підключена до мережі Іnternet.
Члени студентського самоврядування беруть участь у суспільному житті
університету: представників парламенту обрано до складу Вченої ради та конференції
трудового колективу університету, члени студентських рад факультетів та інститутів
входять до складу вчених рад, деканатів, а також стипендіальних комісій факультетів
та інститутів. Представник Студентського парламенту входить до складу товариства
молодих вчених ОНПУ.
Студентський парламент тісно співпрацює з обласною молодіжною Радою, до
складу якої входить голова студентського парламенту університету.
Члени Студентського парламенту беруть активну участь у семінарах-тренінгах,
започаткованих Міністерством освіти і науки України. Голова студентського
парламенту відряджався для участі в зустрічі з заступником міністра освіти і науки
України.
Студенти-активісти удосконалюють свої лідерські навички у школі
Студентського лідерства на базі студентського оздоровчо-спортивного табору
«Чайка», започаткованої ректоратом та профспілковим комітетом студентів.
Студентським парламентом ОНПУ було започатковано проведення двох
благодійних акцій : перша - «Здай кров - врятуй життя», яка полягала в організації
донорів з числа студентів університету, а друга - надання допомоги по благоустрою
території дитячого табору «Знамя», у якому оздоровлюються діти викладачів політехніків.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування спрямовують свої
зусилля на удосконалення культурно-масової роботи серед студентів. Так у жовтнілистопаді спільно з ректоратом та профспілковим комітетом студентів на базі Палацу
культури студентів ОНПУ проведено фестиваль художньої творчості серед студентівпершокурсників факультетів та інститутів університету «Осінь в Політехнічному».
Студентським парламентом визначено терміни проведення виборів органів
студентського самоврядування на новий термін. Переобрання членів студентських
рад, студентського парламенту відбудуться у вересні 2016 року.

