Зміни та доповнення
до Положення про організацію, планування та облік робочого часу науковопедагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України»
1. У додатку 1 «Норми часу для планування та обліку навчальної роботи»
пункт 4 викласти у такій редакції «Повторна перевірка письмових робіт на вступних
екзаменах до вищих навчальних закладів».
Доповнити додаток 1 «Норми часу для планування та обліку навчальної роботи» пунктом: «Наукове консультування здобувача наукового ступеня доктора наук
поза докторантурою (до 3 років) – 50 годин щороку на здобувача»;
2. У додатку 2 «Норми часу для планування та обліку методичної роботи»
пункт 2 викласти у такій редакції «Розробка навчальних (робочих навчальних) планів
– 50 годин за 1 навчальний (робочий) план»
Пункт 17 викласти у такій редакції «Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання (за умови підготовки викладачем звіту та обговорення його на засіданні методичного семінару кафедри) – 8 год. за 1 кредит».
Пункт 18 викласти у такій редакції «Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу (за умови підготовки викладачем звіту та обговорення його на засіданні методичного семінару кафедри) – 8 год. за 1 кредит»
3. У додатку 3 «Норми часу для планування та обліку наукової роботи»:
– у пункті 3 замінити «монографія фактичним тиражем більше 300 примірників
– 50; монографія фактичним тиражем менш 300 примірників – 40» на «монографія фактичним тиражем більше 300 примірників – 50 (керівникам авторського колективу або науковим редакторам додатково 50 годин за монографію); монографія фактичним тиражем менш 300 примірників – 40 (керівникам авторського колективу або науковим редакторам додатково 40 годин
за монографію)»
– у пункті 7 замінити «–підручників, навчальних посібників (за дорученням
МОН України – 3» на «– підручників, навчальних посібників (за дорученням МОНмолодьспорт України – 5»;
– у пункті 7 додати речення «–підручників, навчальних посібників – 3»;
– викласти пункт 10 у наступній редакції: «Керівництво науковою роботою
студентів з підготовки (за умов визнання студента призером норма часу збільшується у двічі):
– роботи на Всеукраїнський конкурс (олімпіаду), який проводиться за
наказом МОНмолодьспорт – 10 (за умов отримання призового місця –
50);
– доповіді на конференцію (Всеукраїнську або за межами України) – 5;
– доповіді на конференцію (Всеукраїнську або за межами України) на
англ. мові – 7;
– наукові статті (за умов, якщо якості авторів зазначені тільки студенти)
– 5;
– доповіді на конференцію ДВНЗ «УАБС НБУ» – 2»;

– викласти пункт 11 у наступній редакції: «Участь у міжнародних, загальнодержавних та інших наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, форумах (заходах) – за фактом»;
– додати пункт 21 «Підготовка до друку препринтного видання (за фактом
публікації, за 1 д.а.) українською мовою – 5; англійською мовою (крім викладачів кафедри іноземних мов) – 10».

