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
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, які успішно навчаються,
проводять науково-пошукову роботу, беруть активну участь у діяльності СНТ.
3.3. Прийом у члени відбувається на підставі заяви вступника. Припинення членства в
СНТ відбувається:
•
за власним бажанням;
•
за рішенням ради у разі порушення Положення, а також за діяння, що завдали шкоди
авторитету СНТ;
•
в разі закінчення навчання в Університеті.
3.4. Члени СНТ мають право:
•
обирати й бути обраними до виборних органів СНТ;
•
вільно висловлювати та подавати пропозиції при обговоренні питань діяльності СНТ;
•
брати активну участь в роботі органів СНТ;
•
отримувати вичерпну інформацію щодо діяльності СНТ.
3.5. Члени СНТ зобов'язані:
•
дотримуватись вимог цього Положення;
•
брати активну участь у діяльності СНТ;
•
виконувати рішення органів СНТ.
3.6. Рішення керівних органів СНТ з 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.
4.2. Загальні збори скликаються не менше 1-го разу на рік за рішенням ради або на
письмову вимогу більше 1/2 членів СНТ. Про скликання загальних зборів повідомляється не
пізніше ніж за один тиждень.
4.3. 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.
4.4. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів за наявності не
менше як половини членів СНТ.
4.5. У період між загальними зборами керівництво справами СНТ здійснюється радою та
головою СНТ.
4.6. Рада обирається терміном на один рік загальними зборами з членів СНТ у складі
голови СНТ, заступника, організаційного, консультаційного, інформаційного відділів та
відповідальними особами, відповідальними за студентську наукову роботу кожного
факультету.
4.7. Рада:
•
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 і оформлюються протоколом;
•
співпрацює з кафедрами, науковими проблемними групами, науково-методичною та
вченою радами Університету, а також радою студентського самоврядування;
•
вирішує інші питання, що стосуються діяльності організації.
4.8. Голова СНТ
•
Головою СНТ є голова наукового сектору студради.

5. Взаємодія та зв'язки СНТ
5.1 СНТ є дорадчим органом при студентській раді Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя. І є повністю підзвітнім студентській раді університету.
5.2. Студентське наукове товариство співпрацює із завідувачами кафедр Університету
щодо інформаційної підтримки науково-пошукової діяльності та надання пропозицій зі
спрямування науково-дослідної роботи студентів в актуальне русло. На запит СНТ кафедри
надають інформацію (інформаційні повідомлення) 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.
5.3. Студентське наукове товариство підтримує і бере участь у наукових заходах, що
проводяться факультетами Університету. СНТ надає допомогу в організації та проведенні на
базі Університету та факультетів Днів студентської науки, олімпіад і конкурсів, конференцій,
надає деканатам інформацію про участь студентів у наукових конференціях за межами Університету.
5.4. Студентське наукове товариство тісно взаємодіє з науковим відділом Університету, науковим
сектором студради Університету. Науковий відділ надає СНТ інформацію щодо наукових заходів, які
проводяться в Україні та за її межами, сприяє участі в них студентів.
5.5. Студентське наукове товариство активно працює над створенням єдиного наукового
простору в Університеті через взаємодію та координацію роботи студентських наукових гуртків та
клубів за інтересами.

