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1. Загальні положення
1.1

Студентський центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Сумського державного університету (далі Центр) є структурним підрозділом Сумського
державного університету (далі СумДУ) подвійного підпорядкування (адміністративно −
ректорату СумДУ через відповідних посадових осіб, функціонально−студентському
ректорату СумДУ).
1.2
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замовниками кадрів та з усіма іншими службами університету, адміністративними
структурами та органами студентського самоврядування інститутів, факультетів, коледжів
та технікумів СумДУ.
1.3

У своїй роботі Центр керується законодавством України, у т.ч. стосовно

студентського самоврядування, загальнодержавною та університетською нормативними
базами, а також даним Положенням.
2 Мета й завдання Центру
2.1

Основною метою діяльності Центра є сприяння зайнятості студентської

молоді, працевлаштуванню студентів і випускників СумДУ.
2.2

Для досягнення цієї мети Центр здійснює:

• співробітництво з підприємствами й організаціями, що виступають як
роботодавці по відношенню до студентів і випускників;
• індивідуальну роботу зі студентами й випускниками з профорієнтації,
працевлаштування й тимчасової зайнятості;
• організацією тимчасової зайнятості студентів;
• взаємодію з місцевими органами влади, у тому числі з територіальними
органами державної служби зайнятості населення, громадськими організаціями й

об’єднаннями, зацікавленими в поліпшені положення студентів і випускників на ринку
праці;
• збір,

узагальнення,

формування

та

оприлюднення

банку

вакансій

пропонуються роботодавцям, надання студентам інформації щодо вимог, які висуваються
для зайняття тих чи інших посад;
• формування та оприлюднення на сайті Центру бази даних випускників (у тому
числі їх резюме) та студентів для їх працевлаштування (у тому числі тимчасового під час
навчання).
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презентацій підприємств і організацій роботодавців і т.п.)
• наради - семінари по тимчасовому й постійному працевлаштуванню.
• тренінги й консультації по тактиці пошуку роботи (практика написання
резюме);
• взаємодію й співробітництво з випускниками університету минулих років через
сайт асоціації випускників СумДУ;
• складання звітності разом із групою контролю за працевлаштуванням
випускників відділу практики та інтеграційних зв’язків з замовниками кадрів.
• анкетування студентів з питань працевлаштування (на початку року, протягом
року, випускників);
• аналіз і облік результатів працевлаштування випускників і студентів СумДУ:
розробку рекомендацій для керівництва університету та відповідних структурних
підрозділів.
2.3

Представники Центру приймають участь у роботі комісій з розподілу

випускників.

3 Структура та кадровий склад
3.1 Центр входить до складу відділу практики та інтеграційних зв’язків з
замовниками кадрів і безпосередньо підпорядковується його начальнику, функціонально –
студентському ректорату в особі студентського ректора або студентського проректора за
розподілом обов’язків.
3.2 Склад співробітників центру формується із числа студентів, які можуть
залучатися до роботи як з оплатою праці так і на громадських засадах.
3.3 Керівник Центру, за пропозицією студентського ректорату, призначається
наказом ректора із числа студентів університету.
3.4 Для виконання окремих завдань, передбачених цим положенням, начальником
відділу можуть залучатися фахівці інших структурних підрозділів та кафедр.

4 Прикінцеві положення
4.1

Зміни та доповнення до даного Положення у разі потреби можуть вноситися

наказом ректора.
4.2

Положення набирає чинності з дня його введення в дію наказом по

університету.

Проект Положення вносять:
Начальник відділу практики та
інтеграційних зв’язків з замовниками кадрів

Р.А. Васькін

Студентський ректор

Б.О. Постольний

Узгоджено:
Перший проректор

В.Д. Карпуша

Проректор з науково-педагогічної роботи

Н.Д. Світайло

Розглянуто та затверджено Вченою радою університету
(Протокол № 12 від 12.05.2011 р.)

Вчений секретар

А.І. Рубан

