Положения про Вчену раду 1нституту проблем тформацшного
суспгльства.
1.3агальш положения
1.1 Положения про Вчену раду 1нституту проблем шформацшного суспшьства(дал1 шститут) розроблено вщповщно до Конституцп УкраТни, 3-ну «Про вищу осв1ту» В1д
17.01.2002 №2984-111, Уставу Академи, Положения про 1нститут проблем
шформацшного сусшльства.
1.2 Вчена рада е виборним, колепальним, представницьким органом шституту.
1.3 Основною метою Вчено! ради е визначення поточних та перспективних напрямкгв
д1яльност1 шституту, об'еднання зусиль кер1вництва шституту, науково-педагопчних
робгпптав, учбово-допом1жного персоналу з метою шдготовки сиещагпспв, вщповщаючи
сучасним вимогам, координашя учбово'1, учбово-методично'1, науково-дослщноТ та
ВИХ0ВН01 робота институту.

2. Склад ВченоИради та порядок його формування
2.1 Вчена рада створюеться при наявност1 у структур! шституту академ1чних
п1дроздш1в(кафедр, учбово-методичних шдроздшв).
2.2 Вчену раду очолюе н Голова директор 1нституту. До складу Вчено'1 ради входять за
посадами заступники директора, завщуюч1 кафедрами, кер1вники орган1в самоврядування
1нституту, а також виборш представники, як1 представляють науково-педагопчних
прац1вник1в 1 обираються з числа професор1в, доктор1в наук, виборн1 представники, яю
представляють 1НШИХ ПраЦ1ВНИЮВ институту 1 ЯК1 працюють у ньому на ПОСТ1ЙН1Й ОСНОВ1.
2.3 Кшькють член! в Вчено'1 ради, у тому числ1, вибориих, визначаеться Вчеиою радою
Академи по представлению директора шституту.
2.4 Склад Вчено'1 ради оголошуються наказом ректора.
2.5 Строк повноважень Вчено'1 ради складае п'ять роюв.
2.6 Достроков1 перевибори Вчено1 ради можуть проводитись на вимогу не менш шж
половини п член1в, або по р1шенню Вчено'1 ради Академи.

3.Компетенция ВченоИради.
3.1 Вчена рада:
• 1 .визначае загальш напрямки науковоУ д1яльност11нституту;
• 2.обирае на посаду таемним голосуванням асистенпв, викладач1в, старших
викладач1в, доцент1в.
• З.ухвагтюе навчальн1 програми та навчальш плани;
• 4.вир1шуе питания оргашзацп навчально-виховного процесу 1нституту;
• 5.ухвалюе зв1т 1нституту;
• б.координуе роботу по удоскоиалеиию учбово-методично'1 та науковоД0СЛ1ДН01 робота 1НСТИТуту, анал13уе та П1ДВОДИТЬ П1дсумки учбово'1, учбовометодично'1 роботи 1нституту.
• 7.розглядае 1НШ1 питания, пов'язан1 з Д1яльнютю 1нституту, не В1днесенн1 до
компетенцн Вчено'1 ради Академй".
3.2 Ршення Вчено'1 ради вводяться в д1ю р1шенням директора 1нституту.

3.3 Ршення Вчено! ради шституту може бути скасовано Вченою радою Академп.
4.Структура Вчено'1ради.
4.1 Головою Вчено! ради е директор шституту.
4.2 Вчена рада може обирати 31 свого складу заступника Голови, який у раз1 вщсутност1
го лови веде засщання Вчено! ради.
4.3 Серед к т ь к о с п члешв Вчено! ради за поданням Голови, обираеться Секретар Вчено!
ради шституту.
Секретар Вчено! ради
• Оргашзуе пщготовку засщань Вчено! ради
• Контролюе реал1зац1ю и р1шень
• Коордииуе взаемодгю Вчено! ради з Вченою радою Академп, а також 31
структурними шдроздшами шституту
• 1нформуе Голову Вчено! ради та його члешв про виконання ргшень Вчено!
ради
4.4 Секретар Вчено! ради:
• Формуе пов1стки засщань Вчено! ради та представляе IX на затвердження
Голов1 Вчено!' ради.
• Контролюе процес пщготовки матер1ал1в 1 проекпв документ1в з питань
пов1стки засщань.
• Забезпечуе пщготовку протокол1в засщань Вчено! ради.
4.5 Задля виконання доручених повноважень Секретар Вчено'1 ради мае право
запрошувати шформащю та матер1али у структурних пщроздшв шституту, необхщш для
орган1зацй' зас1дань Вчено'1 ради.

5.Порядок оргашзаци роботы Вчено?ради.
5.1 Вчена рада працюе на засад1 плану. План робота Вчено'1 ради розробляеться на рш.
5.2 Чергов1 зас1дання Вчено! ради проводяться щом1сяця( у визначен1 директором
шституту дш)
Засщання Вчено'1 ради правомочие, якщо на ньому присутш не менш половини його
складу.
5.3Позачергов1 зас1дання Вчено1 ради можуть проводитись з шщатави директора
1нституту, або не менш шж Ул члешв Вчено1 ради.
Повщомлення про позачергове засщання, пщписане Головою передаеться секретарю
Вчено'1 ради.
5.4 Пов1стка чергового засщання Вчено'1 ради формуеться Секретарем, стверджуеться
Головою ВченоТ ради.
5.5 Секретар Вчено'1 ради, не шзшш Н1ж за 3 календарних дш доводить до член1в Вчено'1
ради про пов1стку та матер1али зас1дання.
5.6 Засщання Вчено'1 ради проводяться вщкрито.
5.7 Пов1стка зас1дання Вчено'1 ради 1 порядок обговорення питань затверджуеться
ршенням член1в Вчено'1 ради, присутшх на зас1данн1.
5.8 Кшення Вчено'1 ради приймаються простою кшыастю голосгв, прису'ппх на засщанн1.
5.9 Форму голосування (вщкрите чи таемне) визначають на засщанш.
5.10 Ршення Вчено"! ради документуються протоколом засщання. Протокол пщписуеться
Головою Вчено! ради та Секретарем Вчено! ради.
5.11 Пшення Вчено! ради реаизуються розпорядженням директора шституту 1 е
обов'язковими для адмшютрацп 1нституту, професорсько-викладацького складу, учбовоДОПОМ1ЖНОГО персоналу 1нституту, а також СШВроб1ТНИК1В 1НШИХ структурних пщроздшв
1нституту та студент1в.

