Я, Герлєй Марія Костянтинівна, студентка ІІІ
курсу фізико-математичного факультету. З
першого року навчання беру активну участь у
громадському житті факультету та університету.
Маю значний досвід роботи в органах
самоврядування: під час навчання у школі, займала
посаду президента школи та була головою
учнівського самоврядування міста Вінниці. Після
вступу до університету була обрана головою
студентського самоврядування свого факультету.
Зараз займаю посаду: в.о. спікера студентського
сенату університету. Беру активну участь у
громадському житті університету: у якості ведучої
гідно представляла університет під час проведення
університетських та міських культурно-масових
заходів. За активну участь у громадському та житті
університету та міста була нагороджена грамотами
від ректорату університету та подякою від
виконавчого комітету Кам’янця-Подільського.
Активно займаюсь і науковою діяльність,
зокрема у квітні 2016 року, представляла наш університет на ІІ Всеукраїнському
студентському форумі "Школа лідерства ХХІ століття"( м. Хмельницький).
Передвиборча програма кандидата на посаду
Спікера студентського сенату Герлєй Марії Костянтинівни:
 Проведення профорієнтаційної роботи серед випускників ЗОШ міста:
майстер-класи та тренінгів з підвищення лідерських якостей тощо.
 Встановлення регулярності фандрайзингової роботи: створення фандрайзингового відділу при департаменті зовнішніх зв'язків та постійний
пошук можливих спонсорських ініціатив для фінансування проектів
студентства та окремих студентів факультету;
 Розвиток волонтерської діяльності: проведення благодійних акцій з допомоги
дитячим будинкам, військовим госпіталям та ін.
 Створення нової платформи для комунікації між студентами, де б вони могли
повідомляти про проблеми і факти порушення їхніх прав, а також вносити
свої пропозиції щодо вдосконалення роботи студентського парламенту та
університету загалом;
 Створення єдиної системи, де студенти могли б обмінюватись матеріалами
для навчання;
 Сприяння в організації заходів,тематичних вечірок та благодійних акцій;
 Налагодження співпраці із представниками органів студентського
самоврядування інших ВНЗ міста, області, України та Європи;
 Допомога у навчанні та у науковій діяльності студенів.

 Відкриття Клубу Допомоги Студентам (КДС) у якому студенти старших
курсів та аспіранти допомагатимуть невпевненим у власних силах студентам
досягти успіхів у науковій діяльності.
 Звичайно, навчання це найголовніше, однак студентське життя вирує і за
межами вишу, а саме у гуртожитках. Через це, одним з головних завдань моєї
програми є покращення рівня життя студентів у гуртожитку та вирішення
проблем, з якими постійно «стикаються» студенти.
 Проведення регулярного анкетування серед стосовно якості роботи
студентського сенату.
 Розвиток у студентів новаторських ідей, побудова ділових відносин з
іншими вишами (не лише України) і студентами, для організації діяльності
на новому рівні з новими умовами самореалізації в нестандартних ситуаціях.
 Започаткування нових студентських традицій.
Реалізувавши усі ці завдання ми зможемо підняти самоврядування до тих
показників, які поки що залишалися недосяжними, але кожна висота повинна бути
підкорена. Я готова йти в перед і не звертати з цього шляху. Маю надію, що і ви –
студенти також прагнете позитивних змін, і допоможете мені у цій нелегкій справі.
Разом ми сила!

