
МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРО ПОРУШЕННЯ НОРМ ПОВЕДІНКИ УНІВЕРСИТЕТУ

СКАРГА

Скористайтеся цією формою, якщо ви вважаєте, що були порушені встановлені норми 
поведінки; список норм вказано на сайті: www.ieu.edu.ua

ПРИМІТКА:
Звертайтеся за підтримкою, якщо поведінка, про яку ви інформуєте, відобразилася на 
вас. Джерела підтримки можна знайти на сайті: www.ieu.edu.ua.
Інформуючи про недобросовісну поведінку, ви повинні виступити свідком або надати 
докази того, що сталося. У випадку фізичних неправомірних дій, сексуального насилля 
або образливої поведінки потерпіла сторона повинна бути готовою заявити про подію і 
її наслідки.
Ви можете зустрітися с людиною, відповідальною за розслідування подібних ситуацій, 
перед поданням скарги: email для призначення зустрічі rector@ieu.edu.ua.
Якщо ведеться поліцейське розслідування, Університет, як правило, чекає закінчення 
слідства та інших судових розглядів.
Якщо вас як студента Університету не влаштовує розгляд вашої справи, ви можете скори-
статися процедурою розгляду скарг Університету.
Цей процес може зайняти декілька місяців, але вас будуть інформувати про хід справи.

ВИ ПОДАЄТЕ СКАРГУ
Протягом трьох днів ви отримаєте лист електронною поштою з підтвердженням 
прийняття скарги

ПРЕДСТАВНИК ДЕКАНАТУ РОЗГЛЯДАЄ, ЧИ ДІЙСНО ВКАЗАНІ ДІЇ:
порушують норми поведінки
підлягають розслідуванню згідно цієї процедури
не розслідувалися раніше.

ЯКЩО ЦЕ ТАК, ПОЧИНАЄ РОЗСЛІДУВАННЯ.
Ви отримаєте лист на електронну пошту щодо прийнятого рішення або причин для 
певного рішення. У разі схвалення розслідування складається із наступних кроків:
Ведеться слідство
Спочатку ви зустрінетеся з людиною, відповідальною за розслідування. Також ви можете 
привести когось для підтримки, надати додаткові докази та/або заяву про вплив недо-
бросовісної поведінки.

ЕТАПИ ПРОЦЕДУРИ:



Представник деканату розгляне акт розслідування і:
Відхилить скаргу
Підтримає скаргу та накладе незначні санкції
Відправить справу до дисциплінарного комітету.

Ви отримаєте лист по електронній пошті з прийнятим рішенням або причинами для 
певного рішення. 

Якщо справу відправляють до дисциплінарного комітету, процедура складається із 
наступних кроків.

Дисциплінарний комітет збереться для розгляду акту розслідування, можливо з 
вашою участю. Після чого члени комітету або відхилять скаргу, або підтримають і 
накладуть санкції.
Ви отримаєте лист по електронній пошті з прийнятим рішенням або причинами 
для певного рішення.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАС

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕДОБРОСОВІСНУ ПОВЕДІНКУ

Ім’я:Статус:

Ім’я:

Прізвище:

Бажане звернення (він/вона/вони і т.д.) 

Ви є: студентом МЄУ:

Посвідчення особи: 

Контактна електронна адреса: 

Ім'я студента(ів)/співробітника(ів)/викладача(ів), на якого(их) ви заявляєте: 

Інші дані того, на кого ви заявляєте: 

Дата вчинення проступку:

Норми поведінки, які могли бути порушені: 

Чи проводилося раніше розслідування по цій справі/чи подавалася заява (університет, поліція): 

Імена/дані потенційних свідків (не зв'язуйтеся з ними самі): 

Опишіть проступок/ситуацію, яка трапилася (не потрібно детально описувати дії, така можливість випаде вам 
у процесі справи):

співробітником МЄУ: відвідувачем/рядовим громадянином:



Підписуючи цю форму, я згоден(на) з тим, що:
я ознайомився(лася) зі студентською дисциплінарною процедурою, яка вказана за поси-
ланням www.ieu.edu.ua;
надана мною інформація є точною настільки, наскільки мені відомо;
я даю згоду на поширення цієї інформації за потреби серед інших людей в Університеті в 
рамках розслідування та розгляду згідно студентської дисциплінарної процедури.

Відправте цю форму за адресою rector@ieu.edu.ua

ЗАЯВА

Ім’я:

Якого результату ви очікуєте від своєї заяви (наприклад, ви більше не хочете контактувати з учасниками події; 
можете не відповідати на це питання, якщо не впевнені):

Опишіть будь-які наявні докази, які ви бажаєте долучити до розслідування – надайте ці дані разом із скаргою 
(це стосується тільки наявних у вас доказів, не потрібно проводити розслідування самостійно):

Підпис: Дата: 


