
Партнерство 
  

Програмні країни: 

 

Офіс Австрійського студентського омбудсмена,  

    Австрія 

Варшавський університет, Польща 

Університет Л’Аквіли, Італія 

Університет Мінью, Португалія 

Університет Ювяскюля, Фінляндія 

Мідлсекський університет, Велика Британія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Партнерські країни: 

 

Університет Хазар, Азербайджан 

Нахічеванський державний університет, Азербайджан 

Гянджинський державний університет, Азербайджан 

Нахічеванський університет, Азербайджан 

Міністерство освіти Азербайджану, Азербайджан 

Державний університет імені Акакія Церетелі, Грузія 

Кавказький університет, Грузія 

Грузино-американський університет, Грузія 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки           

    «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна 

ДВНЗ «Київський національний економічний  

   університет імені Вадима Гетьмана», Україна 

 

 

Еразмус+ АЕЗОП 
«Здійснення захисту інтересів студентів  
шляхом введення посади омбудсмена» 

Завдання проекту 
 

розробка та впровадження навчальних матеріалів щодо захисту прав студентів; 

створення офісу студентського омбудсмена у кожному університеті; 

навчання омбудсменів та просвітницька діяльність серед учасників освітнього  процесу у кожному університеті 



 Проведено моніторинг дотримання прав студентів в університеті 
http://puet.edu.ua/sites/default/files/needs_assessment_report.pdf 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/provedeno_doslidzhennya_1.jpg 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/provedeno_doslidzhennya_2.jpg 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/provedeno_doslidzhennya_3.jpg 

Вивчено передовий досвід з адвокації студентів під час навчальних візитів до Варшавського університету, 

Університету Мінью та Університету Л'Акуіла 
http://puet.edu.ua/sites/default/files/report_on_best_practices.pdf 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/ombudsmen_tablyca_1.jpg 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/vzayemodiya_ombudsmena.jpg 

 Підготовлено рекомендації для адміністрації університету щодо адвокації студентів на основі найкращих 

практик європейських партнерів 
http://puet.edu.ua/sites/default/files/rekomendaciyi.pdf 

 Розроблено програму та матеріали тренінгу для навчання омбудсмена  після створення офісу омбудсмена 
http://puet.edu.ua/sites/default/files/aesop_programa_treningu_dlya_ombudsmena.pdf 

Підготовлено навчальні матеріали для проведення тренінгу для студентів та співробітників після створення 

офісу омбудсмена 
http://puet.edu.ua/sites/default/files/aesop_programa_treningu_dlya_uchasnykiv_osvitnogo_procesu.pdf 

Розроблено та затверджено Вченою радою університету Положення про омбудсмена студентів за 

результатами зустрічей зі студентами 1-6 курсів та представниками студентського самоврядування 

університету та обговорення моделі функціонування офісу омбудсмена 
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_ombudsmena_puet.pdf 

Оголошено конкурс на посаду студентського омбудсмена в університеті, проведено передвиборну 

кампанію, дебати між кандидатами та вибори студентського омбудсмена 
http://puet.edu.ua/uk/vuboru_ombudsmena 

http://puet.edu.ua/uk/news/u-puet-obrano-studentskogo-ombudsmena-upovnovazhenogo-iz-prav-studentiv# 

Створено Офіс студентського омбудсмена 
http://puet.edu.ua/sites/default/files/extract_ombudsman_office_ukr.pdf 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/order_no_64-n_on_ombudsman_office_establishment_puet_ukr.pdf 

Проведено тренінг для омбудсмена 

Створено «Довідник першокурсника» з матеріалами про офіс студентського омбудсмена. Лекцію 

студентського омбудсмена включено до освітнього процесу  
http://puet.edu.ua/sites/default/files/dp.pdf 

Результати проекту: 
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Виклики у процесі  

управління проектом: 

 

 Відсутність чіткого графіку надходження грантових 

коштів для розроблення календарного графіку та 
графіку бюджетування 

 

Відсутність посади омбудсмена у Класифікаторі 

професій 
 



Дякую за увагу! 

ombudsman.puet@gmail.com 
https://www.facebook.com/ombudsman.puet/ 


