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ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду факультету
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ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду факультету
1. Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету, строк
повноважень

якого

визначається

строком

повноважень

Вченої

ради

Університету.
ректора.
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Персональний склад вченої ради факультету затверджується наказом
Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним
голосуванням з числа членів вченої ради факультету, які мають науковий
ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради
факультету .

До складу вченої ради факультету входять за посадами декан, його
заступники, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування факультету,
керівники

органів

студентського

самоврядування,

голова

профбюро

факультету, а також виборні представники, які представляють науковопедагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії,
докторів наук, а також виборні представники, які представляють інших

працівників факультету і які працюють на факультеті на постійній основі,
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виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому

не менш як 75 % загальної чисельності її складу становлять науковопедагогічні працівники факультету, 15 % - інші категорії працівників
факультету, 10 % - студенти факультету.
Рішення вченої ради факультету вважається правочинним, якщо на
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засіданні присутні не менш як дві третини її складу. Рішення приймається
більшістю голосів і вводиться в дію рішенням декана факультету.
Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою

університету.

2. Основні функції вченої ради факультету:
 визначення загальних напрямів організаційної,

освітньої та наукової

діяльностей факультету;
 розробка планів освітньої, наукової та методичної роботи факультету;
 розгляд та надання рекомендацій щодо організаційної структури
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факультету та його управління;

 розгляд та вирішення поточних питань організації навчально-виховної,
наукової діяльності факультету;

 розгляд звітів декана, його заступників, завідувачів кафедр та інших осіб
про результати діяльностей факультету та кафедр;
 ухвалення планів роботи кафедр та факультету;

 затвердження планів та результатів наукової діяльності кафедр, звітів
аспірантів і докторантів;

 обговорення кадрових питань щодо обрання на посади науковопедагогічних працівників кафедр, декана та його заступників та надання
рекомендацій Вченій раді університету;

 обговорення питань та надання рекомендацій щодо морального та
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матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

