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Загальні положення.

1.

Науковий

керівник

підрозділу

обирається

(затверджується)

із

числа

керівників науково-педагогічних колективів, наукові і методичні роботи якого є

широко відомими, який має високу кваліфікацію, значний, багаторічний досвід
наукової,

науково-технічної,

науково-педагогічної

і

науково-організаційної

діяльності, досвід роботи на керівних посадах і спроможний авторитетно
представляти

в Україні

і

в світі науково-педагогічний колектив, який він

очолює.

Науковий керівник

-

це лідер наукового чи науково-освітнього колективу,

як правило професор, доктор наук, який має досвід підготовки наукових кадрів

вищої кваліфікації (докторів, кандидатів наук, докторів філософії), які активно
працювали

в

конкретній

сфері

науки,

отримують

нові

знання,

що

використовуються для підготовки фахівців різного рівня (бакалаврів, магістріО
спеціалістів, докторів філософії, докторів наук).

Науковий

керівник

має

володіти

як

спеціальними

знаннями,

так

і

достатніми для виконання функціональних обов' язків наукового керівника
знаннями

у

галузі

управлінської

діяльності,

економіки,

фінансів,

чинної

законодавчої і нормативно-правової бази.

В

своїй

роботі

науковий

керівник

підрозділу

керується

чинним

законодавством У країни, положенням про підрозділ, Статутом університету і
цим Положенням.

2.

Повноваження, права та обов'язки наукового керівника.

Функції наукових керівників підрозділів залежать від виду та масштаб'-)

конкретного підрозділу, але узагальнено вони включають, у тому числі в тіснNf'
взаємодії з керівними посадовими особами університету, таке:
розробку

стратегії розвитку

підрозділу

відповідно до стратегії

розвитку уюверситету,

погодження фінансової та кадрової політики підрозділу,

організацію

та

сприяння

ефективній

діяльності

з

шдготовки

наукових кадрів через систему аспірантури, докторантури,

формування

складш

творчих

наукових

чи

науково-освітніх

колектив~ в,

формування зм1сту та науковий супровщ освітньої та наукової
діяльності підрозділу,
наукове редагування фахових журналів, що від імені університету
видає підрозділ,

кершництво
компепв

або

авторитетних

входження

м1жнародних

до

програмних

наукових

чи

чи

організаційних

науково-техючних

конференцій,
узгодження питань навчального процесу і наукової роботи,

організацію

висвітлення

результапв

навчальної

та

науково

інноваційної діяльності підрозділу в засобах масової інформації та авторитетне

.
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наукове представництво

шдроздшу на ршю уншерситету та поза ним, у тому

чисш
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.

.

при

щор1чному

.

.
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.

шдроздшу

перед

трудовим

колективом.

Науковий керівник визначає стратегічні напрями розвитку підрозділу,

. .

затверджує

р1чю

та

.

перспективю

рекомендації та погоджує

підготовки
контролює

наукових,

.

плани

кандидатури

методичних,

.

.

д1яльносп

на зайняття

дисертаційних

та

.

.

шдроздшу,

посад,

надає

формує плани

магістерських

робіт,

фінансово-господарську діяльність підрозділу, приймає, оцінює і

.

.

.

узгоджує зв пи кершника шдроздшу.

Діяльність наукового керівника підрозділу здійснюється на громадських

засадах. Для здійснення цієї діяльності за науковим керівником закріплюється
обладнане приміщення (кабінет).

Наукового керівника може бути включено до творчих колективш, що
виконують наукову тематику, інноваційні проекти, здійснюють перепідготовку
та підвищення кваліфікації фахівців тощо.

3.

Призначення наукового керівника

Наукові керівники інституту, факультету, кафедри обираються Вченою
радою відповідного підрозділу і затверджуються наказом ректора.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» наукові керівники
інституту або факультету можуть обиратися Вченою радою свого підрозділу в
якості Голови цієї ради і затверджуватися в цьому статусі наказом ректора
уюверситету.

