ПРОТОКОЛ №2
засідання студентської ради КДІДПМД ім. М. Бойчука
від 6.04.2016 р.
Присутні: Голова студради Козенко М., секретар засідання
Водоп’янова Д., заступник голови студради Кабакова Є., голова студради
гуртожитку Мазур Д., голова інформаційного сектору Рубежанська К., голова
науково виставкового сектору Ткач Б., голова культ-масового сектору
Андрикевич Д., голова студентської професійної спілки Братчик Є.С., члени
студради Лісова Д., Букорос А., Галовський О.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Проведення майстер класів на дні відкритих дверей 23.04.2016 .
Науково-практична конференція студентів та молодих дослідників

1.
2.
22.04.2016.
3.
Проведення зборів старостів груп з питання відвідування пар.

По першому питанню заслухали голову студради Козенко М. О., яка
запропонувала провести студентські майстер класи на дні відкритих дверей в
інституті 23.04.2016. Було запропоновано перелік кафедр, студенти яких
візьмуть участь в майстер класах.
Було запропоновано аналогічне з попереднім проведення інформаційної
кампанії задля поширення інформації для абітурієнтів.
Виступила голова культ-масового сектору Андрикевич Д. яка
запропонувала узгодити з керівництвом заохочення для учасників майстер
класів у вигляді додаткових балів за навчання так як для грошових заохочень
коштів керівництво інституту не виділило.
Ініціатива проведення майстер класів була підтримана членами студради.
Постановили: провести студентські майстер класи, провести
інформаційну кампанію, узгодити з керівництвом інституту заохочення.
По другому питанню заслухали голову студради Козенко М. О. яка
проінформувала членів студ ради про проведення 22.04.2016 науковопрактичної конференції студентів та молодих дослідників. Було запропоновано
розповсюдити інформацію та взяти участь в конференції членам студради.
Постановили: сформувати оголошення та розмістити в соц. Мережі.
По третьому питанню виступив голова студентської професійної спілки
Братчик Є. С. з пропозицією провести збори старостів груп з питання
незадовільного відвідування пар. Було запропоновано провести пояснювальну
та виховну роботу зі старостами груп задля покращення відвідуваності. Також
було запропоновано провести інформаційну кампанію з даного питання у
вигляді мотивуючих постів в соціальних мережах.
Виступила голова студради Козенко М. О. з пропозицією провести збори
13.04.2016.
Ініціатива була підтримана членами студради.
Постановили: провести збори зі старостами груп 13.04.2016.

