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ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Української академії банківської справи
Національного банку України
1. Вчена рада Української академії банківської справи Національного
банку України є Вищим колегіальним органом управління відповідно до
закону України „Про вищу освіту” та Статуту Української академії банківської справи Національного банку України.
2. Головним завданням Вченої ради академії є вирішення
найважливіших питань навчальної, наукової, методичної, організаційної,
виховної та кадрової політики академії з метою якісної підготовки фахівців,
розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, проведенню
виховної роботи серед молоді, поширенню наукових знань та здійсненню
культурно-просвітницької діяльності серед населення регіону.
3. Вчену раду академії очолює її голова - ректор академії. До складу
Вченої ради входять: за посадами - ректор, проректори, декани, головний
бухгалтер, голова Конференції трудового колективу УАБС НБУ; виборні
представники, які представляють науково-педагогічних представників і
обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні
представники, які представляють інших працівників академії, працюють у
ній на постійній основі. Не менше ніж 75 відсотків складу Вченої ради - це
науково-педагогічні працівники академії. Виборні представники до складу
Вченої ради обираються Конференцією трудового колективу УАБС НБУ за
поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. Зміни складу
Вченої ради, обумовлені звільненням, вибуттям з академії її членів, які
входять до Вченої ради за посадою, затверджуються наказом ректора. Зміни
виборних представників Вченої ради здійснюються Конференцією
трудового колективу УАБС НБУ за поданням структурних підрозділів.
4. Строк повноважень Вченої ради становить 3 роки. Цей строк
розпочинається з часу обрання за поданням структурних підрозділів
виборних представників Конференцією трудового колективу УАБС НБУ і
завершується в день проведення Конференції, що обирає виборних представників Вченої ради на наступний термін.
5. До компетенції Вченої ради академії належить:
5.1 подання до Конференції трудового колективу УАБС НБУ
проекту Статуту академії, а також змін до нього;
5.2 ухвалення проекту кошторису доходів і витрат та річного
фінансового звіту академії;
5.3 подання ректору пропозицій щодо призначення та звільнення
з посади проректорів, головного бухгалтера;

5.4 обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр,
професорів, деканів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів;
5.5 надання рекомендацій до друку підручників, навчальних
посібників, монографій;
5.6 ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
5.7 ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного
процесу;
5.8 ухвалення основних напрямків наукових досліджень академії;
5.9 оцінка науково-педагогічної діяльності кафедр та роботи
інших структурних підрозділів;
5.10 прийняття рішень щодо кандидатур до присвоєння вчених
звань;
5.11 опрацювання, розгляд і ухвалення проектів нормативних
документів академії, що регламентують її статутну діяльність;
5.12 подання пропозицій про відкриття спеціальностей і
спеціалізацій;
5.13 представлення кандидатур науково-педагогічних працівників
академії до державних нагород;
5.14 рекомендація науково-педагогічних працівників академії у
дійсні члени та члени-кореспонденти Національної академії наук
України;
5.15 рекомендація кандидатів на отримання іменних та іменних
доброчинних стипендій, у тому числі за рахунок коштів, наданих академії юридичними і фізичними особами - громадянами України та інших
держав;
5.16 розгляд та подання ректору пропозицій щодо складу і
повноважень науково-методичної ради академії.
6. Розгляд Вченою радою питань і прийняття рішень фіксуються в
протоколах засідань, які підписують голова і секретар Вченої ради. Рішення
Вченої ради набирають чинності згідно з наказами ректора. Рішення вченої
ради стосовно присвоєння вчених звань затверджуються у встановленому
порядку.
7. Робота Вченої ради академії проводиться за планом, який
складається на один навчальний рік і затверджується ректором після його
ухвалення на першому засіданні у новому навчальному році. Рішення
Вченої ради з усіх питань навчальної, наукової, методичної, організаційної
іа виховної роботи приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів, а при розгляді кадрових питань і представленні кандидатур
до присвоєння вчених звань професора, доцента, - у встановленому порядку.
8. Голова Вченої ради організує систематичну перевірку виконання
рішень Вченої ради академії та інформує її членів про хід їх виконання.

