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1. Загальні положення
1.1. Вчена рада відокремленого структурного підрозділу Державного вищого
навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»
«Горлівський інститут іноземних мов» (далі – Інститут) є колегіальним
органом означеного структурного підрозділу.
1.2. Вчену раду утворено для погодженого вирішення найважливіших
питань, які віднесені до компетенції Інституту.
1.3. Колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом демократичного
колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для
поточної та перспективної діяльності Інституту.
1.4. У своїй роботі Вчена рада керується Законом України «Про вищу
освіту», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України,
Статутом ДДПУ, Положенням про відокремлений структурний підрозділ
«Горлівський інститут іноземних мов» ДДПУ (далі – Положення Інституту)
та цим Положенням.
2. Склад та порядок формування Вченої ради
2.1. Кількісний склад Вченої ради Інституту визначається Положенням
Інституту. Кількісний і персональний склад Вченої ради Інституту
затверджують наказом ректора Університету.
2.2. Вчену раду Інституту очолює її голова, який обирається таємним
голосуванням з числа членів вченої ради Інституту, які мають науковий
ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. У разі
відсутності Голови Вченої ради Інституту обов’язки голови виконує
заступник голови Вченої ради.
2.3. До складу Вченої ради Інституту входять за посадами: директор
Інституту, заступники директора Інституту, декани факультетів, керівники
інших структурних підрозділів, керівники органів самоврядування Інституту,
а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних
працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, доцентів,
кандидатів наук; виборні представники, які представляють інших працівників
Інституту та працюють у ньому на постійній основі, виборні представники з
числа осіб, які навчаються в Інституті, відповідно до квот, визначених у
Положенні про Вчену раду Інституту. При цьому не менше як 75 відсотків
загальної кількості її складу становлять науково-педагогічні працівники
Інституту й не менше 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які
навчаються в Інституті.
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Виборних представників обирають Зборами трудового колективу
Інституту за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють;
виборних представників із числа осіб, які навчаються в Інституті, обирають
через прямі таємні вибори на відповідних факультетах.
2.4. Зміни у персональному та кількісному складі Вченої ради Інституту у
межах терміну повноважень можливі за квотами, що визначаються
Конференцією трудового колективу при обранні Вченої ради, у наступних
випадках:
- при створенні Вченою радою нових навчально-наукових структурних
підрозділів загальноінститутського рівня;
- при суттєвих змінах у структурі діючих навчально-наукових структурних
підрозділів (розширення чи скорочення);
- при суттєвих змінах кількості науково-педагогічних працівників
підрозділів, з яких були обрані члени Вченої ради.
У всіх наведених випадках проводяться довибори або відзив членів Вченої
ради з цих підрозділів на термін дії повноважень діючої Вченої ради у
відповідності до встановлених квот.
3. Термін дії повноважень Вченої ради Інституту
3.1. Термін дії повноважень Вченої ради Інституту – 5 років.
3.2. Повноваження членів Вченої ради можуть бути припинені достроково:
- у зв’язку з закінченням строку контракту та не обранням на новий термін;
- за власним бажанням згідно заяви на ім’я директора;
- у зв’язку з неможливістю виконувати обов’язки члена Вченої ради
(хвороба, довготривале відрядження);
- у зв’язку з відзивом структурного підрозділу;
- у зв’язку зі звільненням.
4. Компетенція Вченої ради
4.1. До компетенції Вченої ради належить:
- подання до Вченої ради Університету проекту Положення про Інститут, а
також внесення змін і доповнень до нього;
- обговорення та подання проектів фінансових плану та звіту Інституту до
Вченої ради Університету;
- обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр, професорів;
- ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
- ухвалення рішень із питань організації навчально-виховного процесу;
- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів Інституту;
- подання до Вченої ради Університету кандидатур для присвоєння вчених
звань доцента, професора;
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- розгляд звітів про роботу Інституту, факультетів та інших структурних
підрозділів;
- надання пропозицій до Вченої ради Університету щодо створення,
реорганізації, ліквідації та перейменування навчальних і наукових
підрозділів Інституту;
- обговорення планів навчально-методичної, виховної, науково-дослідної
роботи й планів підвищення кваліфікації професорсько-викладацького
складу;
- розгляд питань про відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій;
- затвердження кандидатів на отримання іменних стипендій;
- розробка заходів для вдосконалення техніки безпеки й охорони праці;
- розгляд планів розвитку Інституту й заслуховування підсумків фінансовогосподарської діяльності;
5. Порядок роботи та прийняття рішень Вченої ради Інституту
5.1. Засідання Вченої ради проводяться не рідше одного разу на місяць, за
виключенням періоду літніх відпусток. Засідання Вченої ради можуть
відбуватися і поза затвердженим планом, якщо така необхідність покликана
потребами поточної діяльності Інституту.
5.2. Засідання Вченої ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше
2/3 від її складу. Члени Вченої ради беруть участь у засіданнях особисто.
5.3. В основі порядку денного засідання Вченої ради є план засідань Вченої
ради на рік, що ухвалюється Вченою радою Інституту. Кожний член Вченої
ради має право вносити зміни та доповнення в проект порядку денного, який
готують заступник директора з науково-педагогічної та навчальнометодичної роботи, вчений секретар та погоджують з Головою Вченої ради.
Порядок денний затверджується на початку засідання Вченої ради відкритим
голосуванням простою більшістю голосів.
5.4. Веде засідання Вченої ради Голова Вченої ради або його заступник.
5.5. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписується
Головою Вченої ради та вченим секретарем.
5.6. Проекти рішень Вченої ради готують відповідні комісії Вченої ради.
Кожний член Вченої ради може вносити пропозиції та доповнення до
проектів рішень, які ухвалюються відкритим голосуванням простою
більшістю голосів.
5.7. Рішення Вченої ради приймаються, як правило, відкритим голосуванням.
Виключення складають питання конкурсного відбору та інші питання, які
приймаються таємним голосуванням, відповідно до рішення Вченої ради.
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Для проведення таємного голосування та підрахунку голосів створюється
лічильна комісія у складі 3-5 членів Вченої ради.
5.8. Виконання рішень Вченої ради покладається, як правило, на керівників
структурних підрозділів Інституту.
5.9. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило,
на директора, заступників директора Інституту відповідно до їх
функціональних обов’язків.
5.10. Рішення Вченої ради набуває чинності після його підписання Головою
Вченої ради або заступником Голови Вченої ради. В разі його головування
на засіданні рішення вводяться в дію наказом директора.
5.11. Рішення Вченої ради Інституту може бути скасоване Вченою радою
Університету.
6. Комісії Вченої ради Інституту
6.1. У складі Вченої ради Інституту створюються комісії за основними
напрямками діяльності Інституту:
- Навчально-методична комісія (голова – заступник директора науковопедагогічної та навчально-методичної роботи).
- Наукова комісія (голова – заступник директора науково-педагогічної та
навчально-методичної роботи).
- Комісія з соціальних питань та студентського самоврядування (голова –
завідувач відділу з організації виховної роботи студентів).
- Комісія з кадрових питань та професійної етики (голова – директор).
- Комісія з фінансово-господарчих питань (голови – заступник директора з
АГЧ, заступник головного бухгалтера).
- Комісія з питань міжнародної діяльності (голова – відповідальний за
міжнародне співробітництво та роботу з іноземними студентами)..
6.2. Перелік і склад комісій, а також їх голови затверджуються рішенням
Вченої ради.
6.3. Кожний член Вченої ради має право брати учать в роботі принаймні
однієї комісії ради. Член Вченої ради має право бути членом не більше трьох
комісій та головою не більше ніж двох комісій.
6.4. Основним завданням діяльності комісій є підготовка та попередній
розгляд питань порядку денного засідання Вченої ради.
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6.5. Члени Вченої ради, які пропонують питання на розгляд Вченої ради,
мають внести проект рішення для попереднього обговорення на засідання
відповідної комісії Вченої ради, яка обговорює, готує проекти рішень та
вносить на розгляд директору не пізніше ніж за 7 днів до чергового засідання
Вченої ради. У випадку негативного рішення директора щодо проекту
рішення комісії, воно віддається на доопрацювання, яке має бути завершене
не пізніше ніж за 3 дні до чергового засідання Вченої ради. У випадку
повторного негативного рішення директора щодо того ж проекту рішення,
питання знімається з порядку денного.
6.6. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простої більшості
голосів.
6.7. Засідання комісії є правомірним якщо на ньому присутні не менше 2/3
складу членів комісії за списком.
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