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Як�менко
Олександра

3 курс,
Факультет права та 

м�жнародних в�дносин

РЕЗЮ
М

Е

Кандидатка без досв�ду? 

- студентський актив
- рада студентського самоврядування
- голова ком�тету волонтерства та 
зовн�шньої пол�тики 
- членкиня Студентського парламенту
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Завдання 
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Розвиток громадянської
�дентичност� 

Забезпечення якост�
вищої осв�ти

Захист прав студент�в

Зовн�шня сп�впраця

Взаємод�я структурних
п�дрозд�л�в та СП

П
ЛАН

УВАН
Н

Я

Комун�кац�я студент�в з
професорсько-
викладацьким складом
та ректоратом



Захи
ст прав

студент�в

Студентський омбутсмен

консультац�я
рекомендац�ї
мед�ац�я 
захист

Рубрика "Право на..."

гуртожиток
соц�альна допомога
податкова знижка на навчання
�ндив�дуальний навчальний план
виб�р навчальних дисципл�н

"Ф�зичн�" скриньки дов�ри

пропозиц�ї
невдоволення
суперечки
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- Трен�нги
- Лекц�ї
- Інтерактиви

08Забезпечення  
вищої осв�ти

?

Ти можеш долучитися до покращення свого навчання. 

якост�
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Зовн�шня 
сп�впраця

ЗВО України

-Спільні проєкти з
активними ОСС ЗВО
України.
-Проведення форуму
студентського
самоврядування

Громадськ�
орган�зац�ї
Співпраця з:
- УАС
- УСС
- AIESEC тощо

Моб�льн�сть

Популяризація
академічної
мобільності
Erasmus

Участь студент�в

Залучення до участі в
громадському
бюджеті,
міжнародних
грантах, программах.
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структурних
п�дрозд�л�в 
та СП
- вдосконалення комун�кац�ї РСС та СП.
- обм�н СтудРадами.
- п�дтримка студентських проєкт�в.
- взаємод�я з НТ Ун�верситету. 
- телеграм-канал президентки з
ключовими завданнями, питаннями та
п�дсумками проведеної роботи. 

КО
М

УН
ІКАЦ

Я
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Студент  &  професорсько-
викладацький склад та
ректорат

«Що на ректорат�? »

рубрика у Телеграм-канал�
Президентки 

"Кава" з ректором

формат зустр�чей студентства
з Ректором Ун�верситету, де
кожен матиме можлив�сть
поставити питання, що
ц�кавлять.

ВЗАЄМ
О

ДІЯ
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Розвиток громадянської
�дентичност� 

- Розширення
україномовного
простору.
- Розвиток
корпоративної культури.
- Популяризац�я
волонтерства. 
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Нов� завдання

Ц
ІН

Н
О

СТІ

нова команда = нов� ц�нност�
10

Особист�сть
Свобода
Справедлив�сть
Толерантн�сть
Р�вн�сть
Дов�ра
В�дкрит�сть
В�дпов�дальн�сть
Партнерство
Св�дом�сть

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



Давай
створювати
�стор�ю разом! 

Email
oayakimenko.fpmv19@kubg.edu.ua

Telegram channel
nova_prezidentka

Instagram
sandra_yakimenko
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Чекаю на тв�й ф�дбек:)


