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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Вчена рада факультету є колегіальним органом управління факультету.
1.2. Колективне обговорення на засіданнях Вченої ради факультету не
порушує принципу єдиноначальності в управлінні структурним підрозділом
Академії. Завдяки Вченій раді факультету єдиноначальність поєднується з
довірою та повагою до компетентних осіб професорсько-викладацького
складу, здатних об’єктивно і правильно вирішувати складні питання
навчального процесу, наукової, науково-мистецької роботи, кадрової політики,
економічного і соціального розвитку структурного підрозділу Академії.
Колективне обговорення і прийняття рішень з багатьох питань, пов’язаних з
функціонуванням

структурного

підрозділу,

сприяє

автономії

та

самоуправлінню, запровадженню соціального партнерства між деканом
факультету і трудовим колективом структурного підрозділу.
1.2.

У

своїй

діяльності

Вчена

рада

факультету

керується

чинним

законодавством України, Статутом Академії, рішеннями Вченої ради
Академії, наказами і розпорядженнями ректора та цим Положенням.
РОЗДІЛ 2. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ
2.1 До компетенції Вченої ради факультету належить:
–

визначення загальних напрямів освітньої, наукової науково-мистецької

діяльності факультету;
–

обрання на посаду таємним голосуванням викладачів, старших викладачів,

доцентів, декана;
–

внесення пропозицій до Конференції трудового колективу про звільнення

декана;
–

подання пропозиції ректору щодо призначення заступників декана

факультету;
–

ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

–

вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

–

проведення екзаменаційного перегляду загально-художніх академічних і

професійно-орієнтованих дисциплін;
–

ухвалення фінансових плану і звіту факультету;

–

заслуховування звітів завідувачів кафедр та рекомендація осіб на посади

завідувачів кафедр, що входять до складу факультету;
–

розгляд питання про створення та розвиток навчально-виробничих баз

фахової підготовки студентів;
–

розгляд питання про зміни у структурі факультету, створення, реорганізації

та ліквідації кафедр факультету, надання пропозицій щодо структури наукових
підрозділів;
–

рекомендація науково-дослідних робіт до включення у тематичний план

НДДКР Академії;
–

рекомендація проектів науково-дослідних робіт для участі в конкурсах

різних рівнів;
–
–

заслуховування підсумків науково-дослідних робіт факультету за рік;
розгляд інших питань, що делеговані Вченою радою Академії та не

суперечать даному Статуту.
РОЗДІЛ 3. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ І ПОРЯДОК
ДЕЛЕГУВАННЯ

ДО

НЬОГО

ПРЕДСТАВНИКІВ

СТРУКТУРНИХ

ПІДРОЗДІЛІ
3.1. Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним
голосуванням з членів Вченої ради факультету, які мають науковий ступінь
та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.
3.2. До складу Вченої ради факультету входять за посадами декан а також
виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і
обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії,
докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників
факультету і працюють у ньому на постійній основі, виборні представники з
числа осіб, які навчаються в академії, за квотами, що визначаються Вченою

радою

факультету,

керівники

органів

студентського

самоврядування

факультету. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу
мають становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10
відсотків — виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті.
3.3. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до
закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
3.4. Виборні представники обираються Конференцією трудового колективу
Академії за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.
Виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті Академії,
обираються особами, що навчаються на факультеті шляхом прямих таємних
виборів.
3.5. Персональний склад Вченої ради факультету затверджується наказом
ректора терміном на 5 років, протягом 5 робочих днів з дня закінчення
повноважень попереднього складу Вченої ради.
РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ
4.1. Організація роботи, контроль за рішенням Вченої ради факультету та
координацію її діяльності з Вченою радою Академії здійснює учений секретар
обов’язки якого покладаються на одного з членів Вченої ради, що має
науковий ступень.
4.2. Робота Вченої ради факультету здійснюється за планом, який
розробляється на основі пропозицій кафедр та членів Вченої ради факультету.
План складається на кожен навчальний рік і затверджується Вченою радою
факультету.
4.3. Організаційними формами роботи Вченої ради факультету є засідання.
Засідання ради відбуваються один раз на місяць.
4.2. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні
не менш 2/3 складу ради. Рішення Вченої ради факультету приймається в
такому ж порядку, як і рішення Вченої ради Академії.

