Студентська рада Волинського інституту економіки та менеджменту
була заснована у 2002 році.
У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які
навчаються у вищому навчальному закладі за всіма формами навчання.
Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського
самоврядування.
У своїй діяльності орган студентського самоврядування керується
законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки,
відповідного центрального органу виконавчої влади та Асоціації закладів
освіти України недержавної форми власності, Статутом Волинського
інституту економіки та менеджменту та Положенням про студентське
самоврядування у ВІЕМ, користується допомогою і підтримкою ректорату,
зокрема у вирішенні питань із забезпечення приміщеннями, обладнанням,
документацією та ін.
Органи студентського самоврядування створюються на добровільних
виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського
самоврядування вищого навчального закладу.
Студентська рада обирається на щорічній звітно-виборній конференції
шляхом відкритого голосування.
Свою роботу новообрана студентська рада починає із засідання
студради, на якому обирається голова, члени секторів та голови секторів.
Після цього складається загальний план роботи на рік та плани роботи
секторів.
Організаційна структура студради представлена на рис. 1.1.
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Рис. 1.1 Організаційна структура студентського самоврядування ВІЕМ

Голова студентської ради ВІЕМ:
 організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності
виконавчого органу студентського самоврядування;
 бере участь у засіданнях Вченої ради ВІЕМ та інших колегіальних,
робочих органів та комісій;
 делегує свої повноваження заступнику;
 забезпечує організацію проведення загальних зборів студентів;
 отримує необхідну інформацію від адміністрації та органів
студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності.
Секретар студентської ради
Організовує контроль за виконанням рішень органу самоврядування,
веде протокол засідань студради, відповідає за документообіг.
Культмасовий сектор:
Силами цього сектору і при допомозі всіх студентів інституту
організовуються святкові концерти та заходи, вечори, дискотеки, виставки
творчих робіт, конкурси та інші заходи культурно-просвітницького
характеру.
Навчально-науковий сектор:
За участю членів даного сектору організовуються різноманітні наукові
конференції, зустрічі з цікавими людьми, організовуються опитування
студентів.
Прес – центр:
Студенти прес-центру організовують випуск стін газет та фотогазет.
Адмініструють групи у соціальних мережах. Прикрашають інститут до свят.
Відповідають за інформаційне забезпечення подій та заходів ВІЕМ.
Профорієнтаційний сектор
Займаються профорієнтацією серед школярів та студентів, приймають
активну участь у заходах організованих Луцькою міською радою та
Волинською обласною державною адміністрацією.
Спортивний сектор
Члени даного сектору організовують різноманітні шахові турніри,
змагання з волейболу та футболу, Дня здоров’я та інших спортивних заходів.
Мета і завдання органів студентського самоврядування
Волинського інституту економіки та менеджменту:
Студентське самоврядування у Волинському інституті економіки та
менеджменту функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх
обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості
студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на
удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне
навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у
студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену
справу.
Студентське самоврядування – це така діяльність, за допомогою якої
формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за
результатами своєї праці. У зв’язку з цим зростає роль студентських
колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального
закладу.
Основні завдання органів студентського самоврядування:
 забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку
студентів;
 створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань,
клубів за інтересами;
 організація співробітництв із студентами інших вищих навчальних
закладів освіти і молодіжними організаціями;
 встановлювати зв’язки з органами студентського самоврядування
інших вищих навчальних закладів України та інших країн;
 сприяння працевлаштуванню випускників;
 участь в організації та проведенні у Волинському інституті економіки
та менеджменту Днів відкритих дверей;
 участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної та
фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
 спрямовувати свою діяльність на активізацію участі студентів у
навчальній та науково-дослідній роботі;
 залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання
час;
 контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів,
оперативне реагування на їх порушення;
 участь у розподілі пільг на оплату за навчання;
 залучення студентів до художньої самодіяльності;
 проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти у студенти,
випускних вечорів;
 бере активну участь в забезпеченні зберігання і підтримки у
належному стані приміщень, обладнання та іншого майна інституту;
 координує роботу з викладачами, методистами навчального відділу та
кафедрами;
 організовує чергування студентів і сприяють налагодженню
пропускного режиму в інституті під час вечорів відпочинку та інших заходів;
 пропагує здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню студентами

правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та інше.
Освіта, наука, працевлаштування студентів, соціальна робота, благодійні
акції, спортивне і культурне дозвілля, інформаційна робота та робота з
іншими студентськими організаціями, захист прав студентів – це ті основні
напрямки діяльності Студентської ради ВІЕМ, в яких кожен студент може
себе реалізувати.

