ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ
Членом профспілки може стати будь-який студент університету
незалежно від форми навчання або інших обмежень (Ст. 1 п. 1 Положення про
професійну спілку працівників освіти і науки України).
Кожен член профспілки отримує профспілковий квиток, який засвідчує
членство у профспілці і який необхідно мати при собі при будь-якому зверненні
до профспілкового комітету по матеріальну допомогу, путівки до санаторію –
профілакторію, путівки на оздоровлення тощо.

1.

Вступ до профспілки студентів бюджетної форми навчання:

Для того, щоб вступити до профспілки студентів необхідно звернутися
до свого профгрупорга або профбюро факультету, написати заяву про вступ (або
заповнити форму заяви, за її наявності) і надати дві фотокартки 3 х 4 см.
Оскільки всі студенти першого курсу, які навчаються за бюджетною
формою, отримують стипендію, необхідно також написати заяву до бухгалтерії свого
факультету (або заповнити форму заяви, за її наявності) з проханням перерахувати
членські профспілкові внески безпосередньо на розрахунковий рахунок профкому.
Студенти старших курсів, які отримують стипендію мають подати
профоргу або до профбюро факультету довідку про те, що вони є студентами
бюджетної форми навчання, де має бути зазначено, чи отримують вони стипендію.
Якщо такий студент отримує стипендію він також має написати заяву до бухгалтерії
свого факультету.
Студенти, які бажають вступити до профспілки дають заяву
1-м вересням, тобто датою, коли вони офіційно починають навчання в університеті і
членами профспілки вони офіційно становляться теж з 1 го вересня відповідного
року, тобто саме з цієї дати починається відраховуватися профспілковій стаж.
1.5
студент при вступі до профспілки сплачує собівартість комплекту
профспілкових документів.

2.

Вступ до профспілки студентів контрактної форми навчання:

2.1 Перш за все, для того, щоб вступити до профспілки студенту –
контрактнику також необхідно оплатити собівартість комплекту для оформлення
вступу до профспілки (профспілковий квиток та профспілкова катка), а також здати
членські профспілкові внески за рік (1 % від мінімальної місячної стипендії).
2.2 Після цього він має написати або заповнити заяву про вступ і
надати дві фотокартки розміром 3 х 4 см.
2.3 Студенти, які бажають вступити до профспілки дають заяву 1-м
вересням, тобто дають, коли вони офіційно починають навчатися в університеті і
членами профспілки вони офіційно становляться теж з 1-го вересня відповідного
року, тобто саме з цієї дати починає відраховуватися профспілковий стаж.

