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ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Хмельницького університету управління та права
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Закону України "Про
освіту" № 1060-ХП від 23.05.1991 р., Закону України "Про вищу освіту" № 380ІУ від 26 грудня 2002 року та Статуту Хмельницького університету управління
та права.
1.2. Вчена рада Хмельницького університету управління та права (далі Вчена рада Університету) є колегіальним органом, який створюється для
вирішення основних питань діяльності Університету та здійснює загальне
керівництво Університетом.
2. СТРУКТУРА І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
2.1. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора
Університету строком до п'яти років.
2.2. Вчену раду університету очолює її голова - ректор університету. В
окремих випадках Вчену раду Університету може очолювати голова Наглядової
ради Університету.
2.3. До складу Вченої ради Університету входять за посадами: ректор
Університету, голова Наглядової ради, проректори Університету, вчений
секретар Університету, декани факультетів, головний бухгалтер, голова
профспілкового комітету Університету, керівники органів громадського
самоврядування Університету, керівник вищого органу студентського
самоврядування Університету, а також виборні представники, які
представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа
завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які
представляють інших працівників Університету і працюють у ньому на
постійній основі.
2.4. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради
мають становити науково-педагогічні працівники Університету.
2.5. Виборні представники обираються конференцією трудового колективу
Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.
2.6. Члени Вченої ради, крім тих, що входять до неї за посадою та
обираються загальними зборами колективу, можуть обиратися більшістю
голосів на засіданнях ради.
2.7. У разі, коли хтось з виборних членів Вченої ради Університету вибув з
її складу, на це місце проводяться перевибори.
2.8. Заступник (заступники) голови Вченої ради обираються Вченою
радою.
2.9. У разі відсутності голови Вченої ради засідання ради проводить його
заступник.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
3.1. Вчена рада як колегіальний орган університету виконує функції,
передбачені Законом України "Про вищу освіту" та Статутом Хмельницького
університету регіонального управління та права.
3.2. До компетенції Вченої ради Університету відноситься:
3.2.1. Вирішення найважливіших питань розвитку Університету, його
навчальної та наукової діяльності, міжнародних зв'язків.
3.2.2. Розгляд питань перспективного плану розвитку Університету,
кафедр та інших структурних підрозділів.
3.2.3. Встановлення норм обрання виборних представників до конференції
трудового колективу Університету, Вченої ради Університету та порядку їх
обрання.
3.2.4. Схвалення статуту Університету, змін і доповнень до нього та
подання їх до конференції трудового колективу Університету.
3.2.5. Встановлення структури Університету, внесення до неї змін та
доповнень, прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію
кафедри, факультету та інших структурних підрозділів Університету, а також
прийняття положень про їх діяльність.
3.2.6. Ухвалення фінансових плану і звіту Університету.
3.2.7. Затвердження порядку заміщення посад та проходження
конкурсного відбору.
3.2.8. Обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних
працівників шляхом таємного голосування.
3.2.9. Подання клопотання до конференції трудового колективу
Університету про відкликання ректора Університету.
3.2.10. Подання клопотання до ректора Університету про звільнення
декана факультету.
3.2.11. Подання пропозицій ректору Університету щодо призначення та
звільнення з посади проректорів, вченого секретаря Університету, завідуючого
бібліотекою та головного бухгалтера.
3.2.12. Обрання на посади деканів та завідуючих кафедрами шляхом
таємного голосування.
3.2.13. Заслуховування звітів керівників навчальних структурних
підрозділів Університету про результати їх роботи та оцінка науковопедагогічної діяльності цих підрозділів.
3.2.14. Прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань
доцента, професора, старшого наукового співробітника шляхом таємного
голосування.
3.2.15. Розгляд питань про відкриття нових спеціальностей та
спеціалізацій.
3.2.16. Створення робочих органів Вченої ради Університету та прийняття
регламенту своєї роботи.
3.2.17. Клопотання про нагородження урядовими нагородами та про
присвоєння почесних звань України.
3.2.18. Присвоєння видатним ученим, громадським та політичним діячам,
що отримали державне та/чи світове визнання, звання "Почесний Доктор
(Doctor Honoris Causa) Хмельницького університету управління та права".
3.2.19. Присудження університетських премій за наукову роботу та

педагогічну діяльність.
3.2.20. Ухвалення навчальних програм та навчальних планів, що
розробляються Університетом відповідно до освітньо-професійних програм
підготовки, внесення до них відповідних змін і доповнень.
3.2.21. Встановлення порядку призначення студентських премій.
3.2.22. Розгляд та ухвалення основних напрямів та затвердження планів
наукових досліджень.
3.2.23. Здійснення наукової оцінки тематики та результатів науководослідних робіт.
3.2.24. Затвердження тем кандидатських та докторських дисертацій,
призначення здобувачам, аспірантам та докторантам наукових керівників
(консультантів).
3.2.25. Затвердження результатів атестації наукових працівників,
здобувачів, аспірантів та докторантів.
3.2.26. Ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного
процесу.
3.2.27. Оцінка науково-педагогічної та іншої діяльності структурних
підрозділів.
3.2.28. Затвердження складу редакційної колегії наукового часопису
"Університетські наукові записки".
3.2.29. Рекомендація до друку видавничих матеріалів, зокрема монографій,
підручників,
навчальних
посібників,
номерів
наукового
часопису
"Університетські наукові записки" тощо.
3.2.30. Розгляд річного звіту про діяльність Університету.
3.2.31. Надає згоду на входження університету в об'єднання юридичних
осіб, утворення навчально-наукових, виробничих комплексів та інших
об'єднань.
3.2.32. Розглядає поточні питання організації навчальної, наукової та
виховної роботи.
3.2.33. Затверджує правила прийому на навчання до Університету.
3.2.34. Розглядає та вирішує інші питання діяльності Університету.
4. ПРОЦЕДУРА РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
4.1. Вчена рада Університету скликається не рідше одного разу на місяць.
План роботи Вченої ради на семестр затверджується на її засіданнях двічі на
рік.
4.2. Позачергове зібрання Вченої ради Університету можливе за
ініціативою ректора Університету чи не менше 20% від статутного складу
Вченої ради.
4.3. Засідання Вченої ради Університету, як правило, є відкритими і
правомочні за умови присутності не менше 2/3 від її статутного складу.
4.4. Члени Вченої ради Університету мають право вносити пропозиції
щодо плану та змісту роботи Вченої ради Університету.
4.5. Порядок денний чергового засідання Вченої ради узгоджується із
головою Вченої ради та доводиться до відома членів Вченої ради не пізніше,
ніж за десять календарних днів до засідання.
4.6. Особи, які відповідальні за підготовку питання до розгляду, та ті, що

заплановані доповідачами на засіданні, повідомляються вченим секретарем про
необхідність підготовки проекту рішення Вченої ради з відповідного питання
та супровідних документів, необхідних для розгляду питання, не пізніше, ніж за
сім днів до чергового засідання.
4.7. Проект рішення Вченої ради та супровідні документи, необхідні для
розгляду питання, подаються вченому секретарю особами, які заплановані
доповідачами на засіданні, з їх візами не пізніше, ніж за три дні до засідання. У
випадку неподання відповідних документів у зазначений термін дане питання
знімається з порядку денного.
4.8. Голосування членів Вченої ради є відкритим, за винятком випадків
передбачених у пунктах 3.2.8., 3.2.12., 3.2.14. Положення.
4.9. Рішення Вченої ради Університету приймаються простою більшістю
голосів та набувають сили одразу після підписання їх головою Вченої ради
Університету.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 У разі відсутності Вчених рад факультетів Вчена рада університету
виконує їх функції, визначені Статутом Університету.
5.2 Рішення Вченої ради вводяться в дію наказом ректора, який є
обов'язковим для виконання.
5.3 Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження
Вченою радою та введення в дію наказом ректором університету.
5.4 Зміни і доповнення до Положення вносяться в порядку, встановленому
для його прийняття.

