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Загальні положення
Студентський науковий гурток з Кримінального права (далі - науковий гурток) є

1.
1.1

добровільним науковим об'єднанням студентів.
1.2
Науковий гурток діє згідно з чинним законодавством України, Статутом Львівського
національного університету імені Івана Франка, цим Положенням.
1.3
У своїй діяльності науковий гурток керується принципами рівноправності членів гуртка,
самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, зв'язку науково-дослідної роботи з навчальним
процесом.
2.

Мета і завдання наукового гуртка

2.1.

Метою діяльності наукового гуртка є поглиблене вивчення студентами, обговорення

актуальних проблем, розширення загального і професійного світогляду.
•

Основними завданнями наукового гуртка є:
закріплення та підвищення рівня знань студентів в сфері кримінального права;

•

активне залучення студентів до наукової діяльності;

•

створення умов для співпраці і обміну думками між студентами та викладачами;

•

заслуховування та обговорення наукових доповідей;

•

аналіз актуальних проблем розвитку кримінального права, змін у кримінальному

2.2.

законодавстві;
•

набуття навиків практичної діяльності;

•

набуття студентами досвіду публічного виступу, участі в дискусії;
Для реалізації зазначеної мети і завдань члени наукового гуртка повинні брати активну

2.3.

участь у його діяльності.
Діяльність наукового гуртка фіксується у протоколі засідання, а наприкінці семестру та

2.4.

навчального року робиться загальний підсумок його роботи.
3.

Основні форми наукової роботи гуртка:

3.1.

Основними формами наукової роботи студентів є:
•

підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних проблем
цивільного права та практики його застосування, виступи на засіданнях наукового
гуртка, наукових семінарах, конференціях;

•

виконання завдань дослідницького характеру під час проходження практики;

•

теоретичні диспути;

•

підготовка наукових публікацій;

•

проведення наукових круглих столів, конференцій, семінарів;

•

участь членів у міжнародних та всеукраїнських конференціях з кримінального права,
тощо;

4.
Управління науковим гуртком
4.1.
Загальне керівництво діяльністю наукового гуртка здійснює науковий керівник та його
заступники.
4.2.
Науковим керівником - може бути викладач кримінального права на якого покладено
обов'язки наукового керівника.

Заступник наукового керівника - студент на якого покладено ці обов’язки за

4.4.

погодженням із керівником.
4.5.

Науковий керівник та його заступники діють на підставі цього Положення.

4.6.

Науковий керівники здійснюють такі функції:
•

затверджує план діяльності наукового гуртка на навчальний рік та подає його на
затвердження директору Правничого коледжу.

•

координує наукову-дослідну діяльність наукового гуртка та проведення прикладних
наукових досліджень;

•

вносить на обговорення наукового гуртка основні питання його діяльності;

•

здійснює допомогу в науковій роботі учасників наукового гуртка;

•

призначає засідання наукового гуртка;

•

підводить підсумки обговорення кожного засідання наукового гуртка;

•

вносить пропозицію директору Правничого коледжу про відзначення учасників
наукового гуртка;

•

вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю наукового гуртка.
Заступник керівника наукового гуртка зобов'язаний:

4.7.
•

інформувати студентів про роботу наукового гуртка і умови членства в ньому;

•

виконувати організаційну роботу, необхідну для діяльності наукового гуртка;

•

вести облік членів наукового гуртка;

•

вести протоколи засідань наукового гуртка;

•

подавати науковому керівнику пропозиції щодо покращення роботи наукового гуртка;

•

здійснювати іншу роботу за дорученням наукового керівника.
Керівництво наукового гуртка зобов'язане подавати інформацію про його роботу на

4.8.

вимогу директора Правничого коледжу, його заступників, координатора науково - дослідної роботи
студентів Правничого коледжу.
Для участі у роботі наукового гуртка можуть запрошуватись інші викладачі, практичні

4.9.

працівники у сфері права.
5. Членство в науковому гуртку
5.1.
Науковий гурток функціонує на основі добровільного членства.
5.2.
Членство в гуртку є фіксованим.
5.3.
Членом наукового гуртка може стати кожен студент Правничого коледжу Львівського
національного університету імені Івана Франка, який цікавиться поглибленим вивченням кримінального
права.
5.4.
Прийом в члени наукового гуртка проводиться на його черговому засіданні за
особистою заявою студента.
5.5.
Права членів наукового гуртка:
•

виступати з доповідями на засіданнях наукового гуртка;

•

брати активну участь в дискусіях щодо теми засідання наукового гуртка і задавати
питання доповідачам;

•

отримувати рекомендацію для друку тез чи наукової статті за рішенням наукових
керівника;

•

брати участь у прикладних наукових дослідженнях коледжу;

•

рекомендувати активних членів наукового гуртка до участі у наукових
конференціях з кримінального права;

•

вийти зі складу наукового гуртка за власним бажанням.

5.6. Обов'язки членів наукового гуртка:
•

бути присутнім більш ніж на половині засідань наукового гуртка, що
проводяться протягом навчального року;

•

дотримуватись всіх вимог даного Положення;

•

виконувати доручення наукового керівників та його заступників;

•

поширювати інформацію про науковий гурток серед студентів Правничого коледжу.

6. Прикінцеві положення
6.1.

Положення про студентський науковий гурток з кримінального права. наступні зміни і

доповнення до нього приймаються на засідання цього гуртка з наступним затвердження директором
Правничого коледжу.
6.2.

Положення про науковий гурток коледжу та наступні зміни і доповнення до нього,

вступають в силу з моменту їх затвердження директором Правничого коледжу.
6.3.
Пропозиції щодо змін і доповнень Положення про студентський науковий гурток з
права вносяться науковим керівником, його заступником, не менше ніж 2/3 його членів.

