“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор Харківської медичної академії
післядипломної освіти
проф. Хвисюк О. М.
протокол засідання Вченої ради
№12 від „19”__грудня____2014 року
Наказ № 451 – з від 29.12.2014 р.

ПОЛОЖЕННЯ
Про Вчену Раду
Харківської медичної академії післядипломної освіти

м. Харків, 2014

2
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про Вчену раду Харківської медичної академії
післядипломної освіти розроблено відповідно до Закону України “Про вищу
освіту” та Статуту ХМАПО, і є документом, який регламентує діяльність
Вченої ради та затверджується ректором.
1.2. Вчена рада є колегіальним органом керівництва ХМАПО і
створюється для розгляду найважливіших питань діяльності Академії.
1.3.

Вчена рада діє терміном до 5 років.
2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. До складу Вченої ради за посадами входять: ректор (голова),
перший проректор (заступник голови), проректори, декани факультетів,
головний бухгалтер, голова профспілкового комітету, керівники органів
самоврядування (голова молодіжного ділового центру, голова студентського
самоврядування), директор медичного коледжу.
До складу Вченої ради входять також виборні представники
факультетів та інших структурних підрозділів академії, які обираються з
числа постійних науково-педагогічних, наукових та інших працівників
ХМАПО

Конференцією

трудового

колективу

за

поданням

органів

громадського самоврядування факультетів, навчально-наукових підрозділів.
2.2. Вибірна частина Вченої ради обирається на Конференції трудового
колективу ХМАПО за поданням зборів трудових колективів:
1)

факультетів ( по 2 особи від кожного факультету);

2)

кафедр (по 1 особі від кафедри);

3)

структурних підрозділів академії:

- навчального відділу – 2 особи;
- медичного коледжу – 1 особа;
- наукового відділу – 3 особи;
- адміністративно-управлінської частини (5 осіб).
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2.3. Науково-педагогічні працівники ХМАПО складають не менш як 75
відсотків загальної чисельності Вченої ради.
2.4. Для попереднього розгляду найбільш важливих питань та
удосконалення розробки перспективних планів, проектів та рішень ХМАПО,
створюються постійні та тимчасові комісії Вченої ради. До роботи цих
комісій, згідно з рішеннями голови ради, можуть бути залучені будь-які
працівники ХМАПО. Тимчасові комісії створюються за рішеннями ректора.
2.5. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора.
3. ПОВНОВАЖЕННЯ
3.1. До компетенції Вченої ради ХМАПО належать:


подання Конференції трудового колективу Проекту Статуту, а також
змін та доповнень до нього;



ухвалення фінансового плану та звіту ХМАПО;



подання пропозицій ректору, щодо призначення та звільнення з посади
проректорів та головного бухгалтера;



обрання на посади таємним голосуванням проректорів, деканів,
завідувачів кафедр, професорів, директора (завідуючого) бібліотекою;



ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;



ухвалення навчальних програм і навчальних планів та внесення змін до
них;



ухвалення основних напрямів наукових досліджень;



ухвалення планів наукових досліджень і результатів виконаних
наукових робіт;



надання

пропозицій

щодо

доцільності

створення

(ліквідації,

реорганізації) факультетів, кафедр, лабораторій, НДІ та інших
структурних підрозділів ХМАПО;


прийняття рішень щодо присвоєння вчених звань професора, доцента
науково-педагогічним робітникам;
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прийняття рішень щодо кандидатур вчених ХМАПО та інших
навчальних закладів для присвоєння їм почесних звань;



встановлення

іменних

стипендій

і

затвердження

персональних

стипендіатів;


прийняття рішень щодо кандидатур

для обрання академіками та

членами-кореспондентами НАН та АМН України;
3.2.

Вчена

рада

ХМАПО

розглядає

інші

питання

діяльності

навчального закладу відповідно до Статуту
4. РЕГЛАМЕНТ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
4.1. Головою Вченої ради ХМАПО є ректор, а у разі відсутності
ректора, на засіданні головує проректор з навчальної роботи.
4.2. Засідання Вченої ради повноважне, якщо на ньому присутньої не
менш 2/3 складу ради. Рішення приймаються простою більшістю відкритим
голосуванням. При розгляді питань присвоєння вчених звань, обрання на
посади, присвоєння почесних звань та висунення стипендіатів, прийняття
рішень щодо кандидатур для обрання академіками та членів-кореспондентів
НАН та АМН України рішення вважаються прийнятими згідно вимогам
відповідних Положень.....
4.3. Порядок денний засідання Вченої ради формується ректоратом, з
урахуванням пропозицій факультетів, а також більшості членів Вченої ради.
4.4. Засідання Вченої ради проводяться не менш як раз в місяць та
оформлюються протоколом, який підписують голова ради або головуючий на
засіданні проректор з навчальної роботи та Вчений секретар.
4.5. Лічильна комісія для таємного голосування вибирається відкритим
голосування з числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, та несе повну
відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.
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4.6. Кожен член Вченої ради має один голос. Передача голосу іншим
членам Вченої ради заборонена. У випадку рівноваги голосів, голос Голови
Вченої ради має вирішальне значення.
4.7. Головуючий визначає термін виступів основних доповідачів, а
також осіб, які дискутують. В разі, якщо доповідь не відповідає питанням, що
обговорюються, головуючий має право перервати доповідь.
4.8. Голова Вченої ради може призупинити розгляд будь-яких питань та
виконання прийнятих рішень з метою їх доопрацювання та повторного
обговорення.
4.9. Рішення Вченої ради вводяться в дію рішеннями ректора ХМАПО,
які є обов’язковими для виконання викладачами, співробітниками та осіб, що
навчаються в академії.
4.10. Кандидатура Вченого секретаря ради затверджується наказом
ректора – Голови вченої ради.
5. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ
5.1. Член Вченої ради зобов’язаний брати активну участь в роботі ради:
регулярно відвідувати засідання, обговорювати питання, які виносяться на
порядок денний, брати участь у роботі лічильних та інших постійних та
діючих комісій.
5.2. До обов’язків Вченого секретаря ради відносяться:
 своєчасне інформування членів Вченої ради про план роботи;
 реєстрація членів Вченої ради перед початком засідання;
 оформлення поточної документації та протоколів засідань Вченої ради;
 контроль за терміном виконання рішень, що прийняті Вченої ради;
 оформлення внутрішньої та зовнішньої документації Вченої ради.
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6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ВЧЕНІЙ РАДІ
6.1. Причиною для припинення членства у Вченій раді є:
 Припинення трудових відносин з академією
 Відповідне

рішення

Конференції

трудового

колективу,

яке

приймається за поданням Вченої ради
 Зміна відповідної посади особою, яка була членом у Вченій раді
 Припинення повноважень ВР.
6.2. Часткові зміни в постійному складі Вченої ради, серед осіб, які
діють за посадами, здійснюються відповідними наказами ректора.
6.3. Надати ректору ХМАПО повноваження щорічно вносити часткові
зміни у виборній частині складу ради з подальшим затвердженням на
Конференції трудового колективу.

