1. Загальні положення
1.1. Студентське наукове товариство (надалі – СНТ) - добровільна,
молодіжна громадська організація, яка утворена з ініціативи студентів
Львівського торговельно-економічного університету (надалі – Університет)
та діє з метою координації роботи з обдарованою молоддю, створення
сприятливих умов для залучення студентів до активної науково-дослідної
діяльності, участі у вирішенні актуальних наукових проблем відповідно до
Закону України “Про вищу освіту” та чинного законодавства.
1.2. Діяльність СНТ спрямована на забезпечення умов для реалізації
творчих можливостей студентської молоді за допомогою: а) підготовки
наукових робіт; б) участі в загальноукраїнських та зарубіжних студентських
конкурсах, конференціях, форумах та інших заходах; в) публікації
результатів студентської творчості в академічних виданнях.
1.3. Принципи діяльності СНТ:
- добровільність і рівноправність усіх членів, самоврядування та
гласність у роботі;
- органічний зв’язок навчання та наукової роботи;
- креативність та ініціативність.
2. Мета та завдання СНТ
2.1. Метою створення та діяльності СНТ є сприяння розвитку наукової
творчості здібної молоді, що вибрала для навчання Університет.
2.2. Основні завдання діяльності СНТ:
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студентського наукового життя, участі в конференціях, форумах, конкурсах,
обміну делегаціями тощо;


залучення обдарованих студентів до науково-дослідної роботи

кафедр Університету шляхом виконання наукових тем, участі у наукових
гуртках, виконання індивідуальних творчих завдань і досліджень із
актуальних науково-практичних і теоретичних проблем;


випуск Вісника СНТ, а також тематичних збірників наукових

праць за результатами студентських наукових досліджень;


популяризація досягнень у студентській науковій діяльності.

2.3. Для здійснення своїх завдань СНТ має право:


проводити студентські наукові конференції, конкурси, круглі

столи та семінари;


подавати до адміністрації Університету та його структурних

підрозділів пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової та творчої
діяльності студентів;


представляти і подавати до адміністрації Університету кандидатів

на отримання іменних, або персональних стипендій і премій;


розробляти та подавати для розгляду адміністрації Університету

пропозиції щодо покращення навчального процесу;


відряджати представницькі делегації СНТ для навчального,

наукового та інших видів обміну в Україні та за кордоном.
3. Члени СНТ, їх права та обов’язки
3.1. Членство в СНТ є індивідуальним і фіксованим.
3.2. Членами СНТ можуть бути студенти денної та заочної форми
навчання Університету, які успішно навчаються, проводять науковопошукову роботу, беруть активну участь у науковій діяльності.
3.3. Прийом у члени відбувається на підставі заяви вступника.

3.4. Припинення членства в СНТ відбувається:


за власним бажанням;



за рішенням ради у разі порушення Положення, а також за

діяння, що завдали шкоди авторитету СНТ;


при закінченні навчання в Університеті.

3.5. Члени СНТ мають право:


обирати і бути обраними до виборних органів СНТ;



вільно висловлювати та подавати пропозиції при обговоренні

питань діяльності СНТ;


брати активну участь у роботі органів СНТ;



отримувати вичерпну інформацію щодо діяльності СНТ.

3.6. Рішення керівних органів СНТ із питань, що належать до їх
компетенції, є обов’язковими для всіх членів СНТ.
4. Структура та керівні органи СНТ
4.1. Вищим керівним органом СНТ є загальні збори членів СНТ, що
скликаються не менше 1 разу на рік за рішенням ради або на письмову
вимогу
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повідомляється не пізніше ніж за один тиждень.
4.2. До виключної компетенції загальних зборів належать:


визначення основних форм, методів та напрямків діяльності СНТ;



обрання голови та членів ради СНТ;



заслуховування та затвердження звітів голови та ради СНТ.

4.3. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів
при наявності не менш як половини членів СНТ.
4.4. У період між загальними зборами керівництво справами СНТ
здійснюється радою та головою СНТ.
4.5. Рада обирається терміном на один рік загальними зборами з членів
СНТ у складі голови СНТ та заступника.
4.6. Рада:



обирає голову ради зі своїх членів, який організовує її роботу та

проводить засідання ради;


вирішує питання членства в СНТ;



здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів;



розглядає план роботи на наступний звітний період;



проводить свої засідання не рідше одного разу в місяць. Рішення

ухвалюються більшістю голосів від числа членів ради й оформлюються
протоколом;
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студентського самоврядування Університету;


надає пропозиції щодо преміювання (відзначення) студентів за

результатами наукової роботи, або за особисті досягнення;


вирішує інші питання, що стосуються діяльності організації.
5. Взаємодія та зв’язки СНТ

5.1. Студентське

наукове

товариство

співпрацює

з

кафедрами

Університету та Радою молодих вчених щодо інформаційної підтримки
наукової діяльності та її координації. На запит СНТ кафедри надають
інформацію щодо тематики курсових, дипломних і науково-пошукових робіт
студентів з метою участі в регіональних, всеукраїнських і міжнародних
конкурсах, конференціях, а також для участі у грантових програмах,
наукових форумах і семінарах.
5.2. Студентське наукове товариство підтримує і бере участь у
наукових заходах, що проводяться структурними підрозділами Університету,
надає деканатам інформацію про участь студентів у наукових конференціях
та інших заходах.
6. Внесення змін до цього Положення
6.1. Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за наказом
ректора Університету.

