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Студентська Рада Львівського інституту  МАУП

Голова Ради

Дайко Наталя

Заступник

Борецька Наталя

Культурно-масовий відділ
Керівник: Крук Олег

 Розробка  ідей  щодо  подій  розважального,  інтерактивного,
інтелектуального характеру у вільний від навчання час

 Реалізація власних ідей спільними зусиллями
 Участь в організації проектів у рамках Академії
 Пошук та розкриття талантів серед студентів
 Допомога в підготовці до щорічних конкурсів
 Проведення святкових днів в Академії

 Робота зі студентами з позанавчальних питань

Інформаційний відділ
Керівник: Ілечко Ольга

 Доведення інформації до студентів щодо всіх подій з життя Академії

 Розробка інформаційних оголошень
 Ведення публічних сторінок в соціальних мережах
 Підтримка зв’язків зі Студентськими Радами інших ВНЗ м. Львова
 Робота зі студентськими організаціями

 Активна співпраця з прес-службою МАУП

Секретаріат
Керівник: Слободяник Ніна

 Ведення статистики роботи Студентської Ради
 Пошук активістів на факультетах
 Створення бази даних по кожному з діючих відділів Студентської Ради
 Створення бази даних всіх активістів Студентської Ради
 Впровадження системи секретарів відділів для ефективнішої роботи

 Складання звітів, щодо роботи Студентської ради
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Спортивний відділ
Керівник: Сехна Богдан

 Проведення щорічних спортивних змагань, спартакіади, турнірів
 Проведення  регулярних тренувань  для  підвищення кваліфікаційного

рівня
 Співпраця зі спортивними секціями МАУП
 Заохочення нових студентів для участі у спортивних заходах

 Проведення турнірів з різних видів спорту між ВНЗ Шевченківського
району м. Львова

Відділ зовнішніх зв’язків
Керівник: Сташко Юлія

 Налагодження  зв’язків  з  іншими ВНЗ,  з  приводу  участі  у  спільних
конкурсах

 Пошук спонсорів для проектів МАУП
 Забезпечення учасників творчих проектів корисними призами
 Створення зв’язків Академії з компаніями м. Львова щодо проведення

святкових заходів

 Співпраця  з  відділом  зв’язків  з  громадськістю  та  регіональними
підрозділами МАУП

Соціальний відділ
Керівник: Тамака Андрій

 Організація благодійний заходів в Академії, пошук коштів та засобів
на благодійність

 Ведення справи по гуртожиткам
 Представництво  у  студентській  Раді  Шевченківської районної

адміністрації м.Львова

 Активне відвідування конференцій, форумів та інших організаційних
заходів, які проходять для студентів
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