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омітет у справах сім’ї та молоді — консультативнодорадчий орган студентського самоврядування
Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту. Він займається організацією позанавчального життя студентів і сприяє задоволенню їхніх
потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку
тощо, а також допомагає адміністрації навчального закладу
в питаннях організації навчально-виховної роботи в університеті та на факультетах і сприяння її проведенню, а адміністрації студмістечка — в організації побуту студентів у гуртожитках студмістечка і здійсненні заходів, спрямованих на
його поліпшення; здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
До КССМ університету входять представники всіх факультетів, а також керівники студентських проектів. Сьогодні його склад такий: голова комітету О. А. Болкарьов, голови факультетів Є. Д. Ішкузіна, Т. Ю. Ванжа, Я. І. Степаненко,
А. Е. Гальчук, В. В. Пастушенко, О. В. Пушкар, Я. С. Луценко.
У кінці 2008 р. було прийнято рішення про проведення днів факультетів для найбільш детального ознайомлення студентів з історією не лише свого факультету, а й університету загалом. Упродовж року КССМ проводить велику
кількість загальноуніверситетських заходів різного спрямування, зокрема культурно-масові: міжфакультетський фестиваль «Студентська весна»; ярмарок «Ура, я студент!»; конкурс вокального та хореографічного мистецтва «Шанс»;
фотосушки; «Ніч провідника». Також разом з адміністрацією університету КССМ неодноразово проводив конкурс
«Міс та Містер ДІІТу». Комітет надає досить значну допомогу університетській команді КВК, яка бере участь у міжвишівському конкурсі-фестивалі «КаВуН», а також у міських і районних розважальних заходах.
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Спільно з міським центром соціальних служб молоді
КССМ університету втілював програми соціального спрямування з профілактики негативних явищ серед молоді,
а спільно з Жовтневим районним у м. Дніпропетровську
відділом МВС — програму із запобігання правопорушень
серед молоді. Комітет став засновником студентського клубу «ДОМ» (Догляд особливих малюків), який має на меті
допомогу дітям-сиротам.
Команда КССМ щороку бере участь у всіх міських та
обласних спортивних студентських змаганнях, розвиває туристичний рух, є активною учасницею міського й обласного
молодіжного життя. Вона, зокрема, чотири рази ставала переможницею проекту «Студентська республіка». До складу
Молодіжної ради при міському голові входять четверо депутатів, які є представниками Комітету молоді ДІІТу.
Із літа 2009 р. КССМ організував роботу студентського
трудового загону університету чисельністю 1200 осіб, який
працював у 18 пасажирських депо країни на п’яти залізницях: Придніпровській, Одеській, Львівській, ПівденноЗахідній і Донецькій. Студенти ДІІТу зарекомендували себе
як працьовиті, відповідальні й освічені працівники. Багато
студентів-провідників були нагороджені почесними грамотами від керівництва депо, а найкращі отримали в подарунок мобільні телефони та грошові премії. Почесне звання
провідника деякі студенти університету мають і сьогодні.
Студентські тренінги — заходи, спрямовані на розвиток у студентів лідерських якостей. Саме тут студенти отримують можливість самореалізуватися. Не залишаються
поза увагою й заходи обласного, районного та міського рівнів. Варто згадати такі проекти, як «Добра справа», студентський конкурс «Вибір року», а також спеціальний проект
зі збереження чистоти та порядку в місті — «Волонтери».
Активісти КССМ беруть участь у міських конкурсах: «Студентська весна», «День міста Дніпропетровська», «Губернаторський бал», «КаВуН» тощо.
За активну участь у житті університету, міста й області, сумлінне навчання та громадську діяльність активістам
КССМ було призначено іменну стипендію Дніпропетровської обласної ради, іменні стипендії Дніпропетровської
міської ради та Жовтневої районної ради.
Представники КССМ також намагаються вводити в дію
всі нові постанови Кабінету Міністрів України щодо прав
сім’ї та молоді. Активно співпрацюють із молодіжними організаціями, публічними видавництвами, інформаційними
агентствами й іншими державними структурами для покращення рівня розвитку студентського самоврядування, розширення його безпосередніх функцій і можливостей.
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