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1.

|{роцедура розроблена навча-т1ьно-науковим |нститутом морського права та
менеджменту

ну (омА).

2. 3атвердх{уеться ректором

ну (омА).

3. Бводиться в д|то з моменту затверд)кенн'{.

4. |{ер|одичъта перев|рка |{роцедури проводиться

з

|нтервытом' який не

перевищус 12 м|сяц|в.

5.3м|ни до |{роцедури розробляк)ться 3а результатами використання ]т на
г|рактиц| в Ё} (омА) або при зм|н| вимог нормативних документ|в, на
п]дстав| яких була розроблена процедура.
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1.3агальн; поло}кення
1.1. }Фридиина кл|н|ка ((!ех |п 1паге) Ёац1она_гтьного ун|верситету ((одеська
морська академ|я>> (на0ал| - [{л!н!ка) с структурним п|дрозд|лом Ёац|онапьного
ун|верситету (одеська мороька академ|я>> (наёал! - ну ко^/|А>) 1 створтоеться для
надання первинно| (консультативнот) правовот допомоги, а тако)к для
забезпечення шрактично| складовот навчального процесу здобувач|в вищо| осв|ти
навч,ш1ьно-наукового |нституту морського права та менедх{менту.
1.2. у свотй д|яльност| 1{л|н|ка керуеться законодавством }кра|ни, €татутом Ё{9
(омА>), |{олох<енням про }оридичну кл|н|ку <<[ех |п 1паге>) Ёац|онального
ун|верситету <<Фдеська морська академ|я) (надал| |[олоэкення), а такох{
|[олох<енням про орган|зац|то | проведення виробнино? практики здобуван|в
вищо| осв|ти навч€}пьно-наукового |нституту морського права та менед)кменту
Ёац|онального ун|верситету <<Фдеська морська академ|я>>.
1.3.1{л|н1ка не мас самост|йного статусу 1оридично] особи.
1.4. 1{л|н|ка, як сщуктурний п|дрозд|л, мае в|дпов|дн1 1штампи | бланки з власним
найменуванням.
(омА), необх|дне для виконання
1.5. 3а |&|н|ко}о закр|плтоеться майно
|(л|н|кото визнач ен их д|йсним |[олох<енням завдань.

ну

2. 1\{ета та завдання

(л!н1ки

2.1. Р1ета д1яльност| кл|н|ки
Р!етпото д|яльност| |{л|н|ки

е надання безоплатно| первинно| (консультативно|)
правово| допомоги морякам' членам |х с1мей, сп|вроб1тникам | здобуванам Ё{9
(омА>, а такот{ представникам малозабе3печених верств населення |з

з€|лученн'1м до консультування здобуван|в вищо| осв|ти та сп|вроб|тник|в
навча[1ьно-наукового |нституту морського прав та менедх{менту з| спец|альност1
<<[{раво>.

2.2. 9оновними завданн'тми 1{л|н1ки е:
2'2.| ъ|адання здобуванам вищо] осв|ти навичок практично| реал|зац|| ощимаъ|их
знань за фахом з урахуванням спец|альностей, осв|тн|х прощам та стандарт1в
в|дпов|дних р|вн|в вищо| осв|ти п|д час уласт| у д|яльност| 1{л|н|ки;
2.2.2 виявлення, систематизац1я проблемних правових питань та !х вир|ш:ення
1шляхом надаъ|ня безоплатно? первинно| (консультативно|) правово| допомоги
1шляхом защ41ення до консультативно! д|яльност1 здобуван|в вищо| осв|ти за
спец|альн|стто 08 1 к|{раво>;
2.2.з орган|зац|я управл|ння та розвитку |(л|н|ки та кл|н|чного правничого руху в
ц|лому, взаемод|| 1(л|н|ки з |нтшими структурними ш|дрозд|лами [{9 <<Ф1!1А>> а
тако}к з органами влади та м|сцевого самоврядування' п|дприемствами'
установами, орган|зац|ями вс|х форм власност| тпляхом з€|-[1учення до в!дпов1дних
проект|в здобуваи|в вищо] осв|ти спец|альност| 073 <<йенед>кмент);
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сп1лкування здобувач|в-кл|н|цист|в
сп1лкування
здо0увач1в-кл1н1цист1в п1д
п1д час
2.2.4 забезпеченн'{
/..2'.+
мож.]1ивост1
заоезпеченн'{ мож.]1ивост1
навч€|"льного процесу
фах|вцями-практиками державних орган|в та орган1в
м|сцевого самоврядування, судових | правоохоронних орган|в та |н1ших' а тако)к з
щомадськими орган|зац1ями, фондами тощо з питань, ]]]Ф виника}оть в процес|
д|яльност| 1{л|н|ки;
2.2.5 створення |нтших умов для обм|ну правовото |нформац!е}о м!ж здобувачами

з

вищот осв|ти та сп|вроб|тниками ну (омА)>, шредставниками р|зних верств
населенн'1 та орган|в дер)кавнот влади, 3м1, а такот{ для забезпечення своечасно1
правовот комун|кац|? з метото п|двищення ефективност| захисту прав л}одини.

3. Фрган!зац|я д1яльност! (л|н1ки
3.1. &1етодичне, теоретичне та кадрове забезпечення роботи }оридично| 1{л|н|ки
зд|йснтое навч€!г]ьно-науковий |нститут морського права та менед)кменту ну

(омА).

3.2. (ер|вництво 1{л|н|кото зд|йснтос 1{ер|вник кл|н|ки, який п|дпорядковуеться
ректору ну (омА).
чисельн|сть сп|вроб|тник|в }оридично| кл|н|ки визначас
3.3. €щуктуру
ректор ну (омА) за поданням директора навчы1ьно-наукового |нстицту
морського права та менедх{менту ну (омА).
3.4. 1(онсультантами 1{л|н|ки е здобуван| вищо] осв|ти стар1ших курс|в навч€[}1ьнонаукового |нституту морського права та менед}кменту ну (омА>> спец|а-гтьност|
<<|{раво>>, як! надаготь правову допомоц п|д кер|вництвом вик.т1адач|в-куратор|в.
|[орядок | строк !х утаст| в робот| 1{л|н|ки, к1льк|сть здобуван|в-консультант|в
визначасться кер|вником 1{л|н|ки.
3.5. }правл|ння проектами |{л|н|ки зд|йснтототь здобуван|-менедхсери з числа
здобуван|в вищо| осв|ти стар1пих курс|в навч€[пьно-наукового |нституту
морського права та менед}кменту ну (омА>> спец|альност| <<1!1енед:кмент>> п|д
кер|вництвом кер|вника 1(л|н|ки.
з.6. Бикладач|_куратори, |нтп| прац|вники навч€[г1ьно-наукового |нституту
морського права та менед)кменту ну (омА>> надатоть необх|дну методинну !
теоретичну п|дтримку здобуванам_консультантам' вир|тшутоть питання про
прийнятн|сть справи, {1 направлення до здобувана' виступа}оть у рол| куратора за
кох{ним зверненням, а такоя{ забезпечу}оть теоретичну п|дготовку) яка с
ск.]1адово1о прощами кл|н|чно] осв|ти здобувана, зд|йснтототь контроль за
д|яльн|стто здо6уван|в на в|дпов|дн|сть правово| допомоги вимогам законодавства
| профес!йно! етики.
3.7. Бимогами до орган|зац|| роботи 1{л|н|ки е:
3.7.\ створенн;{ та забезпеченн'1 ну (омА>> налех<них умов для функц|онування
1(л!н|ки; створенн'т на-т1ежних (безпенних) умов для г1роходх(ення здобуванами
навч€ш1ьно| практики на баз| торидично] кл|н|ки; (в строки встановлен| навчальним

та
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планом та ,|.льтернативно в1дпов1дно системи накопичення за сукупн1стто часу
роботи консультантами' пом|чниками консультант|в та кер|вниками проект|в
1(л|н|ки;

.2 забезпечення можливост| викор||ста|1ня здобувачами п|д час проход)кенн'1
практики чут зд|йснення консультативнот та проектно| роботи нормативноправовот бази, матер|€|"льно-техн|чних засоб|в та |нформац|йних ресурс!в' як1
необх|дн| для усп|1шного виконання прощами практики та набуття здобувачами
профес!йних компетентностей для закр!плення або досягнення визначених
3.7

результат|в навчання.

4. !{ер1вник к)ридичнот кл!н!ки

4.1 1{ер|вник 1{л|н|ки призначасться нак€вом ректора г{у (омА) за поданн'тм
директора навча{тьно_наукового |нотитуту морського права та менедэкменту Ё9
(омА> з числа науково-педагог|нних прац|вник|в навч€[пьно-наукового |нституту
морського права та менедт{менту ну (омА), який мас стах{ практинно|
правничо| роботи не 1\{ен1пе двох рок|в.
4.2 |фава кер|вника }оридично| кл|н|ки :
4.2.| мати визначене в|докремлене робоне м|сце в межах прим|щення кл|н|ки;
4.2.2 вимагати в|д директорату навчаг{ьно_наукового |нституту морського права та
менедх{менту ну (омА)
при3начення проведення конкурсного в|дбору
здобуван|в консультант|в з числа здобуван|в вищо| осв|ти спец|альност| <<|{раво>>;
4.2.3 вимагати в|д директорату навч€!-г{ьно-наукового |нституту морського права та
менеджменту проведення конкурсу проект!в 1{л|н1ки та |н|ц|товати затвердження
результат|в конкурсу Бнено}о радо}о навч€!-пьно-наукового |нституту морського
права та менедх{менту Ё{9 <Ф1!1А>;
4.2.4 отримувати необх|дну методичну та теоретичну допомоц в|д сп|вроб|тник|в
навч€ш1ьно-наукового |нституту морського права та менедх{менту ну (омА> з
питанъ, що виника}оть в процес| д|яльност| |{л1н|ки;
4.2.5 отримувати необх|дн| матер|ально_техн1чне забезпечення та орган|зац|йну
допомоц в|д Ё9 <Ф1!1А>;
4.2.6 бути призначеним 1{ер1вником виробнино| практики в|д навч€ьтьнонаукового |нституту морського права та менедх{менту ну (омА).
4.3. Фбов'язки кер|вника к)ридично? кл1н|ки:
4.з.1 в)кивати вс| необх|дн1 д1| для забезпечення реал1зац|? торидинно| кл|н|чно|
осв1ти в Ё{} <Ф1!1А>;
4.з.2 ус|ляко сприяти реал|зац|| проект|в в ус|х сферах д|яльност| 1{л|н|ки, як|
пройш:ли конкурсний в|д6|р та затверджен| Бченото радо1о навч€|"л!ьно-наукового
|нституту морського права та менедх{\4енту щодо д|яльност| 10|н|ки;
4.з.з гарантувати як!сть наданн'1 правово| допомоги на базу 1(л|н|ки, а тако>к за [1
межами в|д |мен| 1(л|н|ки (у р*| реал|зац|| в|дпов|дних проект|в);
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4.з.4 забезпечувати |нсщуктаэк та дотримання техн|ки безпеки здобувачами вищот
осв|ти, як| беруть у{асть у А|яльност| 1{л|н|ки;
4.з.5 слрият|4 розвитку проект!в та представляти !х результати на Рчен|й рад|
навч€|-пьно_наукового |нституту морського права та менед)кменту' а тако)к перед
ректором [[9 <ФР1А>;
4.з.6 з€ш1учати до }оридично] кл|н|чно| осв!ти правник|в з числа практику[очих
1орист!в та забезпечувати профес|йн| екскурс|| для здобувач|в-консультант|в та
здобуван !в-менеджер1 в (л|н|ки.

5. 3добувач1_консультанти к)ридично| кл|н|ки
5.1. 3алутення здобувач|в-консультант|в до роботи в 1{л|н|ц| зд|йснтосться за
конкурсним в|дбором. )/мови конкурсу встановл1о1оться 1{л!н|кото за
погодх{енн'{м з Бченото радою навч€ш1ьно-наукового |нституту морського права та

менеджменту

ну (омА).

5.2. 3алутення здобуван|в-менедх<ер|в до роботи в 1{л|н|ц| зд|йснтосться за
результатами конкурсу представлених ними проект|в' як| затверркен| вчено}о
радото навч:|-[1ьно-наукового |нституту морського права та менеджменту ну
(омА).
|оридично| кл|н| ки ма1оть пр аво :
5.3.1 одержувати 3нання та шрактичн| навички для застосування на практиц| |
використанн'1 у майбутн|й профес||;
5.3.2 формувати навички та вм|ння комун|кац||;
5.3.3 отримувати матер|€1пи }оридичних справ та |нформац!то про справи, що !х
веде 1{л!н|ка, братиучасть в !хньому обговоренн|;
5.з.4 користуватися б|бл|отеко}о та г1равовими 6азами даних }0|н|ки;
5.3.5 6рати у{асть в акц|ях, кампан|ях, проектах' програмах та |нп:их заходах' що
!х орган|зовуе 1{л|н|ка;
5.з.6 проходити на баз| }оридично| кл|н|ки практику в ме)ках навч€]-пьного плану;
5.з.7 брати у{асть у вир|тпенн| орган|зац|йних шитань д|яльност| 1(л|н|ки та
надаватут пропозиц!| кер|вництву торидинно[ кл|н|ки щодо вдоскон€}лення !т
5 .3

. 3до був ан|_

консультант

ут

роботи.

ки зоб ов'яз ан|
5.4.\ в|дв|дувати теоретичн| занят1я, сем|нари, трен|нги, 6рати у{асть в |нтпих
заходах' що ма1оть бути проведен| в меэках роботи 1{л|н|ки;
5.4.2 шост|йно поглиблтовату| сво| фахов1 знання та вдоскон,ш1}овати профес!йну
майстерн|сть;
5.4.з вести справи
дотриманням етичних норм та зберетсенням
конф|денц|йност|;
5.4.4 дотри1шуват|4сь правил внутр1тшнього розпорядку Ё{9 <ФР1А>;
5 .4 .

3до буван|-консультант и коридично] кл

!

н1

:

з

{ч]э
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5.4.5 точно, вчасно

| як1сно виконувати р|тпення та вк€}з|вки

кер|вництва 1{л1н|ки,

як| прийнят| в межах його компетенц|т;

5.4.6 чергувати

в

10|н|ц|

за

встановленим щаф|ком, 6ратп 'у{асть у

консультуванн|;
5.4.7 зг|дно з дорученням кер|вництва 1{л|н|ки та в|дпов|дно до вимог чинного
законодавства 6рати участь у представництв1 прав та |нтерес|в кл|снт|в (л!н|ки у
в|дпов|дних орган ах та установах;
5.4.8 |1адавати письмовий зв|т за п|дсумками проведено? роботи.
5.5. 3добувач;_менеджери }оридично| кл|н|ки ма}оть право:
5.5.1 бути активними учасниками п|дготовки та проведення теоретичних та
практичних занять, проект|в, програм тощо;
5.5.2 планувати проекти та орган|зовувати р|зноман|тн| заходи' ст|рямован| на
вдоскон{|-[1ення та поглиблення профес|йних ум|нь та навичок;
5.5.3 просувати проекти 1{л|н|ки, зд|йснтовати анал|з та оц|нтованн'т ефективност!
орган|зованих та проведених заход|в;
5.5.4 н€|"лагоджувати м|х<особист|сн| взасмозв'язки мультидисципл|нарного
характеру при вир!тшенн| правовихтауправл|нських 3адач д|яльност| 1{л|н|ки;
5.6. 3добуван|-менедя{ери торидично| кл|н|ки зобов'язан|:
5.6.| дбати про забезпеченн'1 репутац|? 1{л|н|ки;
5.6.2 д|яти в|дпов|дно етичних м|ркувань та профес|йних мотив|в;
5.6.3 з6ирати та анал|зувату| статиститну |нформац|то, виконувати розрахунки
показник|в, приймати обгрунтован| управл|нськ| р|тшення щодо зд|йснення
проект|в 1{л|н|ки;
5.6.4 в|тяв!|яти г1рога_т1ини та пропонувати ефективн| |нструменти для вир|тпення
задач орган|зац|| та управл|ння проект|в 1{л|н|ки.

[&!н!ки
ну (омА> забезпенус 1&|н|ку прим|щенням' техн|чним обладнанням та
прощамним забезпеченням' як| необх|дн1 для реал|зац|] кл!н!чно! правово|
6. $атер1ально-техн1чна база

д|яльност1.
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!ата
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