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1. Загальні положення:
1.1. Відповідно Статті 38 «Закону України про вищу освіту», Статуту
Київського національного університету культури і мистецтв, Директорат
ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і
мистецтв» (далі ВП «МФ КНУКіМ») ініціює створення при ЗВО Асамблеї
науковців і митців (далі Асамблея).
1.2. Асамблея це постійно діючий, колективний, дорадчо-консультативний
орган громадського самоврядування, члени якої є стейкхолдерами
освітнього процесу у ВП «МФ КНУКіМ».
1.3. Рішення Асамблеї, прийняти в межах повноважень, приймаються до уваги
Директоратом.
2. Мета завдання і принципи діяльності Асамблеї
2.1. Метою діяльності Асамблеї є:
- сприяння якості освітнього процесу, академічної свободи та доброчесності;
- сприяння демократизації виховного процесу;
- об'єднання зусиль педагогічного і студентського колективів, громадськості
щодо розвитку ВП «МФ КНУКіМ»;
- формування позитивного іміджу закладу вищої освіти;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з
організацією освітнього процесу.
2.2.Основними завданнями Асамблеї є:
- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з громадськістю,
державними та приватними інституціями;
- сприяння духовному розвитку студентів та набуття ними професійного
досвіду;
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення освітнього процесу та
виховання студентів, творчих пошуків викладачів.
2.3. Асамблея діє на засадах:
- законності та прозорості;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства.
3. Організація діяльності Асамблеї:
3.1. До Асамблеї можуть бути включені усі особи, які є активними учасниками
освітнього процесу:
- нуково-педагогічні та педагогічні працівники, як обіймали посади в ВП
«МФ КНУКіМ» у період, починаючи з 1971 року (рік створення філії);
- випускники - фахівці;
- фахівці-практики;
- роботодавці;
- бізнесмени;
- інвестори тощо.

3.2.Зміна складу Асамблею відбудеться кожні п’ять років.
3.3.Засідання Асамблеї може скликатись за ініціативи Директорату, а також
членів Асамблеї. Формат засідань може бути: конференції, круглі столи,
семінари, відкриті засідання підрозділів філії (директорату, факультету,
кафедри), гостьові лекції для учасників освітнього процесу, майстер-класи
тощо.
3.4.Члени Асамблеї мають право виносити на розгляд питання, що стосуються
стратегії та напрямів провадження
освітньої, наукової та творчої
діяльності ВП . «МФ КНУКіМ», ініціювати проведення культурномистецьких акцій.

