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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок виборів
до складу Вченої ради
Української медичної стоматологічної академії
1. Загальні положення
1.1.

Вчена

рада

Української

медичної

стоматологічної

академії

(далі Вчена рада «УМСА») – колегіальний орган управління, який у межах
наданих йому повноважень ухвалює рішення наукової, науково-педагогічної,
інноваційної та іншої діяльності у закладі вищої освіти.

1.2. Вчена рада «УМСА» провадить свою діяльність відповідно чинного
законодавства України, Закону «Про вищу освіту», Закону «Про освіту»,
Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Української
медичної стоматологічної академії та Положення про Вчену раду Української
медичної стоматологічної академії.

1.3. До складу Вченої ради «УМСА» входять за посадами ректор академії,
проректори, заступники ректора, декани факультетів, директор науководослідного інституту, директор коледжу, учений секретар, директор
бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та голова
первинної профспілкової організації академії, а також виборні представники,
які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються
з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук,

виборні представники, які представляють інших працівників академії і які
працюють у ній на постійній основі, виборні представники студентів,
аспірантів, докторантів, слухачів, інтернів, лікарів-резидентів, керівники
виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та
керівники органів студентського самоврядування.

1.4. Виборні представники з числа працівників та інших учасників
освітнього процесу обираються шляхом таємного або відкритого голосування
/за рішенням зборів/ Конференцією трудового колективу за поданням
структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники
з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

1.5. За рішенням Вченої ради до її складу

можуть входити також

представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 % складу
Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники
«УМСА», і не менш як 10% – виборні представники з числа студентів.

1.6. Вибори до складу Вченої ради «УМСА» починаються за 30 календарних
днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради академії.

1.7. Вчену раду «УМСА» очолює її голова, який обирається таємним
голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та
вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради, та заступник голови,
який обирається із числа членів Вченої ради відкритим голосуванням із числа
кандидатур, висунутих головою Вченої ради.

1.8. За організацію та підготовку до обрання виборних представників Вченої
ради «УМСА» відповідає ректор академії.

2. Підготовка до проведення виборів до складу
Вченої ради «УМСА»
2.1. Наказом ректора академії затверджується склад робочої групи з питань
підготовки та проведення виборів до складу Вченої ради «УМСА» у зв’язку
із закінченням повноважень попереднього складу ради.

2.2. Робоча група розробляє та затверджує заходи з питань підготовки та
проведення виборів до складу Вченої ради «УМСА».

2.3. Квота представників факультетів та інших структурних підрозділів на
Вчену раду «УМСА» визначається ректоратом на підставі кількості
професорів,

докторів

філософії,

докторів

наук,

науково-педагогічних

працівників і викладачів кафедри тощо.

2.4. Кандидати у виборні представники висуваються кафедрами та іншими
підрозділами факультету, відповідно до п. 3, 4, ст. 36 Закону України
«Про вищу освіту», п.1, розділу 4 Статуту «УМСА» у межах затверджених
квот – на зборах цих підрозділів шляхом таємного або відкритого
голосування

за

рішенням

зборів.

Головує

на

зборах

декан

факультету/керівник структурного підрозділу. Обраними вважаються ті
кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Подання структурних
підрозділів оформлюється у вигляді протоколу цих зборів та передаються до
робочої групи із списками кандидатур виборних представників до складу
Вченої ради «УМСА».

2.5. Виборних представників з числа докторантів, аспірантів та інтернів
обирають докторанти, аспіранти та інтерни на загальних зборах докторантів,
аспірантів та інтернів /таємним або відкритим голосуванням за рішенням
зборів/. Такі збори є повноважними за умови присутності на них не менше

половини від кількості докторантів та аспірантів «УМСА». Витяг з
протоколу зборів надають до робочої групи із списком кандидатур виборних
представників до складу Вченої ради академії.

2.6. Виборних представників з числа студентів, відповідно до ч. 4, 5,
ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» визначають рішенням органів
студентського самоврядування на основі пропозицій студентських груп,
органів студентського самоврядування шляхом прямих таємних виборів
і оформлюється у вигляді витягу з протоколу засідання органів студентського
самоврядування, який передається до робочої групи зі списком кандидатур
виборних представників до складу Вченої ради академії.

2.7. Робоча група складає узагальнюючий список кандидатур виборних
представників до складу Вченої ради «УМСА» та переданням його не
пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати Конференції трудового колективу.

2.8. Секретар робочої групи доносить до відома структурних підрозділів
академії узагальнюючий список кандидатур виборних представників до
складу Вченої ради «УМСА».

3. Проведення обрання виборних представників
3.1. Обрання виборних представників до складу Вченої ради «УМСА»
здійснюється згідно встановлених квот Конференцією трудового колективу
академії процедурою таємного або відкритого демократичного голосування
за рішенням Конференції.

3.2. Засідання Конференції трудового колективу вважається повноважним за
умови присутності не менш ніж 2/3 чисельності представників від основного
її складу.

3.3. Голова і секретар Конференції трудового колективу обираються шляхом
відкритого голосування.

3.4. Для підбиття підсумків виборів відкритим голосуванням обирають
лічильну комісію в кількості 3-х або 5-ти осіб із числа присутніх на
Конференції трудового колективу академії. Голова та секретар лічильної
комісії обирається лічильною комісією з числа її членів.

3.5. Усі кандидати у виборні представники до складу ради обговорюються
Конференцією трудового колективу персонально, в алфавітному порядку, де
по кожному відкритим голосуванням приймається рішення щодо його
включення до новообраного складу Вченої ради «УМСА» на 5-ти річний
термін.

3.6. Лічильна комісія підводить підсумки голосування і оформлює протокол.
Обраними виборними представниками вважаються особи, які набрали
більшість голосів (більш ніж 50 %) присутніх на Конференції трудового
колективу академії.

3.7. Протокол підрахунку голосів складається у двох примірниках, кожен
з яких підписує голова, секретар та члени лічильної комісії. Протокол
лічильної комісії затверджується Конференцією трудового колективу
академії шляхом відкритого прямого голосування.

3.8. На підставі відповідних протоколів секретар робочої групи готує проект
наказу ректора академії «Про затвердження новообраного складу Вченої
ради Української медичної стоматологічної академії на наступні 5 років»,
який підписується керівником закладу вищої освіти протягом 5-ти робочих
днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради та
оприлюднюється на офіційному сайті академії.
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