ЗАТВЕРДЖЕНО

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
1. Загальні положення
1.1. Постійно діючий науковий семінар для студентів, аспірантів та молодих вчених (далі - Семінар)
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (далі - Академія) проводиться з метою доведення
результатів наукових досліджень студентів, аспірантів та молодих вчених до наукової громади Академії,
популяризації одержаних результатів, розвиток обраного напрямку досліджень,стимулювання одержання
нових результатів, діалог та фахова дискусія молодих науковців між собою та провідними фахівцями
Академії.
1.2. Семінар у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Академії,
наказами ректора та цим положенням.
1.3. Семінар грунтується на принципах:
- рівноправності усіх членів;
- відкритості, публічності та гласності;
- вікового цензу;
- органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи.
1.4. Семінар скликається у міру необхідності, але не менш ніж раз на три місяці.
1.5. Учасниками Семінару можуть бути студенти 2-5 курсів, магістранти, аспіранти, докторанти та
молоді вчені віком до 35-ти років, які активно займаються науковою діяльністю.
1.6. Студенти, що подають роботи до оргкомітетів II (зовнішніх) етапів наукових конкурсів,
зобов’язані брати участь у роботі Семінару.
1.7. За результатами засідання Семінару на сайті Академії публікується електронний збірник, що
містить у собі тези доповідей кожного з учасників Семінару.
1.8. Семінар здійснює свою роботу на основі річного плану, який узгоджується з проректором з
наукової роботи Академії та публікується на сайті Академії.
1.9. Вимоги до оформлення тез доповідей учасників Семінару публікуються на сайті Академії.
2. Мета та завдання Семінару
2.1. Основна мета Семінару - всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності
(як індивідуальній, так і колективній)студентів, аспірантів та молодих вчених.
2.2. Основні завдання Семінару:

- сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених;
- пошук та підтримка талановитих дослідників серед молодих вчених, надання їм всебічної
допомоги у межах повноважень Семінару;
- встановлення та підтримка професійних контактів і культурних зв’язків з науковими та
молодіжними організаціями вищих навчальних закладів та наукових установ, а також закордонними
колегами.
3. Порядок організації та проведення Семінару
3.1. З метою забезпечення проведення Семінару для кожного з планових засідань обирається
модератор з числа науково-педагогічних працівників Академії.
3.2. Проведення планового засідання Семінару здійснює модератор. Модератор аналізує і узагальнює
результати участі студентів, аспірантів та молодих вчених у роботі Семінару.
3.3. Поточну та організаційну роботу Семінару виконує секретар Семінару.
3.4. Секретар Семінару виконує наступні функції:
- визначає форму, порядок та строки проведення Семінару;
- забезпечує реєстрацію учасників Семінару;
- здійснює загальне керівництво підготовкою та проведенням Семінару;
- поширює інформацію про роботу Семінару за допомогою розсилки інформаційних повідомлень
на електронні адреси, розміщення інформації на сайті Академії та ін.;
- надає довідкову інформацію щодо організації та проведення Семінару;
- розсилає повідомлення про дату та час проведення Семінару;
- формує та публікує на сайті Академії збірник тез доповідей учасників Семінару.
3.5. Учасники виносять на обговорення результати своїх наукових досліджень (у вигляді тез
доповідей) у межах затвердженого регламенту Семінару, та надають оформлені результати секретарю
Семінару.
4. Забезпечення діяльності Семінару
4.1. Ректорат, навчально-наукові інститути, науково-дослідна частина та усі структурні підрозділи
Академії та їх керівники за можливості всебічно сприяють, підтримують та надають усе можливе
інформаційне забезпечення для діяльності Семінару.

