ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ
МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ

1. Загальні положення
Вчена рада приватного вищого навчального закладу «Міжнародний
університет фінансів» є колегіальним органом університету й утворюється
строком до п’яти років.
2. Функції Вченої ради
До компетенції Вченої ради університету належать:















підготовка проекту статуту університету, а також змін і доповнень до
нього та подання його до конференції трудового колективу
університету;
ухвалення фінансового плану та звіту університету;
ухвалення за поданням ректора університету рішення про утворення,
реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами,
професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
ухвалення освітніх програм і навчальних планів для кожного рівня
вищої освіти та спеціальності;
ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначає
строки навчання на відповідних рівнях ;
затверджує, відповідно до законодавства, зразок та порядок
виготовлення власного документа про вищу освіту;
ухвалення основних напрямів наукових досліджень та інноваційної
діяльності;
оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань
доцента, профессора і подає відповідні рішення на затвердження до
атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері
освіти і науки;
затвердження правил прийому до університету;
заслуховування звітів проректорів та інших керівників структурних
підрозділів університету;

Вчена рада університету розглядає й інші питання діяльності
університету відповідно до статуту університету.

3. Склад Вченої ради
Вчену раду університету очолює її голова - ректор університету.
До складу вченої ради входять за посадами: члени ректорату, начальники
відділів,
головний
бухгалтер,
керівники
органів
студентського
самоврядування університету, а також виборні представники, які обираються
з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук та інших
працівників університету, які працюють на постійній основі. При цьому не
менш як 75% від загальної чисельності складу Вченої ради мають становити
науково-педагогічні працівники університету, 10% - студенти, аспіранти,
15% - інші категорії працівників.
4. Організація роботи Вченої ради
Засідання Вченої ради університету відбуваються щомісячно.
Проводить засідання Вченої ради ректор, а за його відсутності –
проректор, який виконує його обов'язки.
Рішення Вченої ради університету мають дорадчий характер і
вводяться в дію наказом ректора університету.

