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ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
1.
Вчена рада Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
(надалі - ІПК ДСЗУ) відповідно до ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту ІПК
ДСЗУ є колегіальним органом управління вищим навчальним закладом і утворюється за
наказом ректора Інституту строком до п’яти років.
2.
Вчену раду ІПК ДСЗУ очолює її голова - ректор Інституту. До складу вченої
ради Інституту входять за посадами проректори, декани, головний бухгалтер, голова ради
трудового колективу, завідувачі кафедр, а також виборні представники із числа науковопедагогічних працівників - професорів, докторів наук та провідних доцентів, кандидатів
наук, що працюють в Інституті, як правило, на постійній основі відповідно до квот
визначених Статутом ІПК ДСЗУ.
3.
Не менше 75% загальної чисельності складу Вченої ради ІПК ДСЗУ мають
становити науково-педагогічні працівники. Виборні представники Вченої ради ІПК ДСЗУ
обираються загальними зборами трудового колективу за поданням структурних
підрозділів, в яких вони працюють. Щорічно склад Вченої ради ІПК ДСЗУ оновлюється.
4.
Вчена рада ІПК ДСЗУ може ухвалювати рішення, якщо на її засіданні
присутні не менше двох третин її складу. Рішення приймаються звичайною більшістю
голосів шляхом відкритого чи таємного голосування та вводяться в дію наказами ректора
Інституту, які є обов’язковими для виконання викладачами, науковими співробітниками і
працівниками, а також студентами, слухачами і аспірантами Інституту.
5. До компетенції Вченої ради ІГЖ ДСЗУ належать такі питання:
•
створення комісії з розробки Статуту ІПК ДСЗУ та внесення до нього змін і
доповнень;
•
подання на розгляд загальних зборів трудового колективу проекту Статуту
ІПК ДСЗУ, а також змін і доповнень до нього;
•
ухвалення щорічного фінансового плану і звіту вищого навчального закладу;
•
подання пропозицій ректору Інституту щодо призначення та звільнення з
посади проректорів, директора бібліотеки, а також головного бухгалтера;
•
подання пропозицій ректору Інституту щодо створення (реорганізації,
ліквідації) структурних підрозділів;
•
оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
•
обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр, професорів;
•
прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань професора,
доцента і старшого наукового співробітника;
•
ухвалення навчальних програм та навчальних планів, правил прийому до

Інституту, звітів, положень та інших організаційно-нормативних документів;
•
визначення обсягів педагогічного навантаження викладачів;
•
ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу,
поліпшення навчальної, наукової, методичної та комерційної діяльності, раціонального
використання матеріальних і трудових ресурсів, розвитку міжнародних зв’язків;
•
ухвалення основних напрямів наукових досліджень,
•
затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій, висунення
кандидатур для обрання до складу академій, а також до присвоєння почесних звань та
представлення до нагородження державними нагородами України;
•
рекомендація до друку наукових та навчально-методичних праць, інших
матеріалів наукового та навчально-методичного характеру;
•
утворення комісій для вивчення та підготовки питань на розгляд Вченої ради
ІПК ДСЗУ;
•
ухвалення символіки та основних напрямів соціально-економічного розвитку
Інституту.
Вчена рада Інституту розглядає й інші питання діяльності вищого навчального
закладу відповідно до Статуту ІПК ДСЗУ.
6. Порядок денний засідань Вченої ради ІПК ДСЗУ формується ректоратом з
урахуванням пропозицій факультетів, кафедр та більшості членів Вченої ради.
Засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ організує та проводить її голова — ректор
Інституту, а в разі його відсутності — проректор з навчальної або з науково-методичної
роботи за його вказівкою. Засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ оформляється протоколом,
який підписується головою та ученим секретарем.

