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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Асоціація випускників Донецького національного університету економіки і
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі - Університету) – добровільна
громадська організація, створювана без утворення юридичної особи з метою
здійснення діяльності, яка визначається спільністю інтересів, визначених даним
Положенням.
1.2 Асоціація діє на підставі принципів равноправності її членів,
колегіальності ухвалення рішень, самоврядування, добровільності, гласності та
демократії.
1.3 Це Положення визначає принципи управління та організацію роботи
Асоціації.
1.4 У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України та
Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Статутом Університету, цим
Положенням.
2 ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
2.1 Головними цілями Асоціації є:
зміцнення корпоративного духу серед студентів та випускників
Університету;
сприяння згуртуванню випускників;
стимулювання випускників у підтримці контактів з Університетом;
об’єднання зусиль випускників з метою розвитку Університету.
2.2 Завдання Асоціації:
створення і підтримка постійно діючого інформаційно-комунікаційного
середовища, яку пов’язує випускників між собою та Університетом;
формування та розвиток професійних, соціальних, наукових та ділових
зв’язків між випускниками та Університетом;
сприяння роботі з профорієнтації молод;і
сприяння стажуванню, проходженню практичної підготовки студентів
Університету;
сприяння працевлаштуванню випускників Університету;
реалізація програм менторства під керівництвом менторів – випускників
Університету;
сприяння розвитку програм дуальної освіти;
сприяння проведенню зустрічей випускників Університету;
проведення спільних освітніх, наукових та культурних заходів.
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3 ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1 Членами Асоціації можуть бути:
випускники Університету, фахових коледжів Університету будь-якого року
випуску;
юридичні особи, які визнають це Положення та беруть участь в діяльності
Асоціації.
3.2 Бажання вступити в члени Асоціації оформлюється заявою.
3.3 Члени Асоціації – фізичні та юридичні особи - мають рівні права та
обов’язки.
3.4 Члени Асоціації мають право брати участь у всіх видах діяльності та
заходах Асоціації.
3.5 Члени Асоціації забов’язані:
чесно і гідно нести ім’я випускника Університету;
спряти реалізації цілей та завдань, що стоять перед Асоціацією;
своєчасно сповіщати секретаріат Асоціації про зміни своєї електронної адреси,
місця роботи та посади.
3.6 Членство в Асоціації може бути припинено Радою Асоціації, якщо
діяльність члена Асоціації суперечить цілям і завданням, встановленним в
Положенні.
4 УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ ВИПУСКНИКІВ
4.1 Основними органами управління Асоціацією є:
Рада Асоціації – вищій керівний орган;
Секретаріат Асоціації – виконавчий орган.
4.2 До структури Ради Асоціації входять:
2 особи – представники трудового колективу Університету, по одній особі –
представники трудових колективів фахових коледжів Університету (обираються на
зборах Конференції трудового колективу Університету, на загальних зборах
трудових колективів фахових коледжів); 6 осіб – представники випускників
Університету.
Члени Ради Асоціації від Університету та фахових коледжів обираються
терміном на три роки.
Пропозиції щодо участі
випускників у
Раді Асоціації надаються
даректоратами навчально-наукових інститутів (по 2 особи від кожного навчальнонаукового інституту).
Повноваження членів Ради можуть бути достроково припинені за її рішенням
(рішення приймається простою більшістю голосів присутніх).
Засідання Ради можуть проводитися дистанційно.
Рада Асоціації збирається не рідше двох разів на рік.
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Час і місце проведення Загальних зборів, порядок денний визначає Секретаріат
Асоціації.
Рада на своєму першому засіданні обирає Виконавчого директора Асоціації.
Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх.
Рішення Ради оформлюються протоколом та підписуються Виконавчим
директором.
4.3 Рада Асоціації:
визначає пріорітетні напрямки діяльності;
затверджує план діяльності на рік;
заслуховує звіт з діяльності за рік;
вирішує усі питання згідно з запропонованим секретаріатом порядком денним.
4.4 Виконавчий директор:
здійснює загальне керівництво діяльністью Асоціації;
представляє інтреси Асоціації в центральних та місцевих органах державного
управління та громадських організаціях;
очолює та організовує роботи Ради Асоціації;
скликає засідання Ради Асоціації;
головує на засіданнях Ради Асоціації.
4.5 Секретаріат Асоціації (керівник секретаріату (призначається зі
співробітників Університету), секретар):
формує план роботи Асоціації;
організовує виконання усіх запланованих заходів;
формує звіт з діяльності за рік;
організовує проведення засідань Ради Асоціації.
5 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
5.1 Припинення діяльності Асоціації здійснюється при втраті її членами
зацікаленності в продовженні взаємодії.
5.2 Рішення про припинення діяльності приймає Рада Асоціації на своєму
засіданні.

