1.6. Виборні представники з числа працівників вищого навчального закладу
обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого
навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а
виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних
виборів.
1.7. Рішення вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями
керівника вищого навчального закладу.
1.8. Термін повноваження вченої ради – п’ять років. У процесі діяльності вченої ради
можлива ротація її членів. Склад вченої ради університету щорічно затверджує наказом
ректора з урахуванням ротації .
1.9. Діяльність вченої ради регламентує план роботи на навчальний рік, затверджений
ректором. Періодичність засідань вченої ради – щомісячно, за винятком канікулярного
періоду.
1.10. Рішення вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями
керівника вищого навчального закладу.
1.11. Вчена рада університету діє на підставі Статуту університету, згідно з цим
Положенням та Регламентом вченої ради ТОВ «ВНЗ Східно-європейський слов’янський
університет»
2. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ
Вчена рада університету:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та
інноваційної діяльності вищого навчального закладу;
2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування
проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і
доповнень до нього;
3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;
4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти;
5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у банківських установах;
6) ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про
утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр,
професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та
спеціальності;
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9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки
навчання на відповідних рівнях;
10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту,
положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки,
порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних
дипломів;
11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної
діяльності;
12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає
відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу
виконавчої влади у сфері освіти і науки;
14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту,
наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових,
науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на
навчання;
15) має право вносити подання про відкликання керівника вищого навчального
закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу,
контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського
самоврядування вищого навчального закладу;
16) розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до його
статуту.
3. ПРАВА ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ
Член вченої ради університету має право:
•

вносити питання на розгляд вченої ради;

•

вносити пропозиції до ухвали вченої ради;

•

на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності
голосування;

•

робити запити ректору щодо вирішення питань організації навчально-виховної,
наукової, фінансово-господарської діяльності університету та перспектив їх
розвитку;

•

на інформацію щодо діяльності та розвитку університету.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ
•

виконувати доручення вченої ради щодо роботи в комісіях з підготовки питань для
розглядання вченою радою;

•

постійно відвідувати засідання вченої ради та брати активну участь в обговоренні
питань, винесених на розгляд.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
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5.1 План роботи формується на навчальний рік і ухвалюється Вченою радою.
5.2 Оголошення про час, місце проведення, порядок денний засідання Вченої ради робить
секретар Вченої ради за погодженням з ректором університету.
5.3 Порядок денний та регламент роботи Вченої ради формується за пропозицією ректора,
а також за пропозиціями її членів і приймається більшістю голосів складу членів Вченої
ради.
5.4 При підготовці до слухання планового питання, а також звітів керівників структурних
підрозділів університету, не пізніше як за місяць, секретарем Вченої ради формується
комісія із числа членів Вченої ради, яка проводить ретельне вивчення питання, готує
співдоповідь і проект рішення.
5.5 Рішення з питань діяльності університету приймаються відкритим голосуванням
більшістю голосів за присутності не менше половини складу Вченої ради.
5.6 Клопотання щодо відкликання з посади проректорів, деканів, головного бухгалтера,
директора бібліотеки приймається не менше ніж двома третинами голосів складу Вченої
ради. Форма голосування приймається Вченою радою на засіданні простою більшістю
голосів правомочного складу Вченої ради.
5.7 Для обрання завідувачів кафедр і професорів, а також для прийняття рішення щодо
кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового
співробітника утворюється комісія для проведення таємного голосування обирається із
числа присутніх членів Вченої ради.
Рішення Вченої ради приймаються за присутності двох третин її загального складу
простою більшістю голосів.
5.8 Засідання Вченої ради оформляються протоколом. Протокол засідання Вченої ради
веде і підписує секретар, який обирається на термін дії Вченої ради.
5.9 Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора
університету, які обов’язкові для виконання науково-педагогічними працівниками,
студентами та співробітниками Університету.
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