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l. зАгАльнI положЕння

1.1. Положення про I{eHTp експертrlзи у гiрничо-металургiйнiй галузi Навчально-
наукового iнституту управ-пiння та бiзнес-освiти !ержавного унiверситету економiки i
технологiй (далi - Положення) регулюе питання дiяльностi та визначас ocHoBHi завдання,
функцiТ, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть центру екслертизи у гiрничо-металургiйнiй
галузi .Щержавного унiверситету економiки i технологiй (далi - I_{eHTp), взаемовiдносини з
iншими структурними пiдроздiлами Щержавного унiверситету економiки 1 технологiй
(далi - Унiверситету).

1.2. У своТй дiяльностi I{eHTp керусться Конституцiею УкраТни, Законами УкраТни
КПрО ocBiTy>, кПро вищу ocBiTy)), постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, накaLзами
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни, iншими нормативно-правовими актами, Статутом
Ун iверситету, Колекти вним договором, iншими лок€ulьни ми нормати вн и м и документам и
Унiверситету та Навчально-наукового iнституту управлiння та бiзнес-освiти, ухвirлами
ВченоТ ради Унiверситету, розпорядженнями директора Навчально-наукового iнституту
управлiння та бiзнес-освiти, наказами ректора Унiверситету та цим Положенням.

|.3. l{eHTp - це струкryрний пiдроздiл Навчально-наукового iнституту управлiння
та бiзнес-освiти, який створений з метою об'еднання закладiв освiти, компанiй та
експертiв для використання науково- дослiдного та ресурсного потенцiалу закладiв освiти.

2. структурА цЕнтру

2.1. Структура i штатна чисельнiсть I{eHTpy формуеться вiдповiдно до штатних
нормативiв та обсягу завдань, зумовлених специфiкою його дiяльностi.

2.2. Працiвники L{eHTpy призначаються та звiльняються з лосад наказом ректора
вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

2,З. I{eHTp пiдлорядковуеться директору Навчально-наукового iнституту
управл iння та бiзнес-освiти.

2.4. Роботу I-{eHTpy координуе директор Навчально-наукового iнституту управлiння
та бiзнес-освiти.

З. OCHOBHI ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦlТ ЦЕНТРУ

3.1. Основними завданнями IJeHTpy с:
З.1.1. Створення майданчику для нетворкiнгу здобувача,vи вищоТ освiти,

викладачами, установами, органiзацiями та пiдлриемствами ycix форм власностi,
нмагодження слiвпрацi та дiлових KoHTaKTiB.

З.1.2. Налагодження комунiкацiй мiж закладами освiти для обмiну досвiдом
ЗаПРОвадЖення якiсних змiн у навчiulьних закJ]адах рiзних piBHiB акредитацiТ;
ознаЙомлення з практичним досвiдом впровадження сучасних методик викладання.

3.1.3. Створення мояtливостей для якiсноi пiдготовки конкурентоспроможних
фахiвцiв з урахуванням вимог сучасного ринку лрацi та потреб роботодавця.

З.1,4. Проведення профорiентацiйноТ та просвiтницькоТ дiяльностi з метою
пiдвищення лояльностi до компанiй галузi та розвитку iнтелектуtlльного потенцiалу
майбутнiх здобувачiв вищоТ освiти.

З.1.5. Сприяння iнновацiям та досягнення вагомих результатiв у прикладних
дослiдженнях; проведення i координацiя дослiджень у взасмодiТ мiж освiтою та бiзнесом.

3.1.6. Налагодження мiжнародних зв'язкiв для обмiну провiдними свiтовими
дослiдницькими знаннями та досвiдом задля досягнення визначених цiлей.

3.2. Щентр вiдловiдно до покладених на нього завдань виконуе наступнi функцiТ:
3.2.1. Налагодження комунiкацiй та координацiя дiяльностi членiв Щентру.
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З.2.2. Розробка та узгодження плану заходiв (далi - кЩорожня карта>) I_{eHTpy.
3.2.3. Органiзацiя i проведення регулярних зустрiчей лредставникiв залучених

закладiв освiти та компанiй з метою монiторингу виконання заходiв к,ЩорожньоТ карти>>,

внесення поточних змiн, оцiнки результативностi дiяльностi та обмiну знаннями i

досвiдом.
3.2,4. Надання наукових, консультацiйних, експертних та iнших видiв послуг

Закладам освiти, компанiям галузi, студентським об'сднанням в межах визначених завдань
I_{eHTpy.

З.2.5. Залучення науково-педагогiчних працiвникiв закладiв освiти та
представникiв установ, органiзацiЙ, лiдприсмств гiрничо-металургiйноТ галузi до
обговорення та вирiшення лроблем модернiзацiТ освiти пiд вимоги сучасного ринку працi
згiдно заходiв, передбачених кЩорожньою картою).

З.2.6, Сприяння лросвiтницькiй дiяльностi, слрямованiй на популяризацiю STEM-
освiти i професi й гiрн ичо-металургi йноТ галузi.

4. прАвА тА оБов,язки цЕнтру

4.1. Права та обов'язки I-{eHTpy реалiзуються через права та обов'язки його
працiвникiв.

4.2. Працiвники I_{eHTpy мають право:
4.2.7. використовувати майно I-{eHTpy i кошти для виконання покладених на I_|eHTp

завдань i функцiй, у межах затвердженого кошторису;
4.2.2. вносити пропозицiТ ректору стосовно покращення роботи L{eHTpy;
4.2.З. вживати заходи для збереження примiщень i майна, безумовного виконання

працiвниками протиложежних правил, правил технiки безпеки та норм виробничоТ
сан iTapiT.

4.2.4. представляти I]eHTp в ycix органiзацiях, пiдприемствах та установах з питань,
пов'язаних iз дiяльнiстю I {eHTpy;

4.2-5. брати участь у нарадах та iнших заходах Унiверситету, iнiцiювати скликання
нарад з питань, що нilлежать до компетенцiТ I_{eHTpy.

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЦЕНТРУ

5.1. Вiдповiдальнiсть I-{eHTpy здiйснюеться через реалiзацiю вiдповiдальностi його
працiвникiв.

5.2. Працiвники несуть вiдповiдальнiсть за неналежне i несвосчасне виконання
завдань та функцiй I_[eHTpy, визначених у цьому Положеннi.

5.3. Вiдповiдальнiсть працiвникiв I_{eHTpy визначасться ix посадовими
iнструкцiями.

6. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Щентр забезпечусться необхiдними матерiально-технiчними засобами з

урахуванням специфiки його дiяльностi.
6.2. I_{eHTp користуеться примiщенням, обладнанням та iншим майном

Унiверситету, яке закрiплене за ним.
6.3. Працiвники I_{eHTpy мають право використовувати закрiплене майно виключно

для виконання завдань та функцiй I]eHTpy, визначених цим Положенням та посадовими
iнструкцiями.

6.4. Фiнансове забезпечення дiяльностi Щентру здiйснюеться через рахунки
Iнституту за рахунок:

1) коштiв, що надiйшли за надання послуг вiдповiдно до функцiональних
повноважень Щентру (власнi надходження);
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2) коштiв державного бюджету за наявностi кошторисних призначень;
3) iнших джерел (грантiв, спонсорськоТ допомоги, благодiйних BHecKiB, iнших

надходжен ь), не заборонених законода вством УкраТн и.

7. ВЗАСМОДIЯ IЗ СТРУКТУРНИМИ ПIДРОЗДIЛАМИ

7.1 . !,ля виконання функцiй i реалiзацiТ прав, у межах ловноважень передбачених
цим Положенням, I-{eHTp взаемодiе з ректоратом, кафедрами, вiддiлом бухгалтерського
облiку та фiнансовоТ звiтностi, вiддiлом кадрiв, iншими структурними пiдроздiлами
Унiверситету з питань, що вiдносяться до виконання завдань i функцiй I{eHTpy.

8. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Положення про I-{eHTp експертизи у гiрничо-металургiйнiй галузi розглядаеться
та затверджуеться Вченою радою Унiверситету. Положення вводиться у дiю наказом
ректора Унiверситету.

8.2. Змiни та доповнення до Положення розглядаються i затверджуються
радою Унiверситету. Змiни та доповнення до Положення вводяться у дiю наказом
Унiверситету.

В.о. директора Катерина СЛЮСАРЕНКО

17 .01.202З року (протокол Nч 6)ПОГОДЖЕНО: на засiданнi науково-методичноТ ради

Голова науково-методичноТ ради,
в.о. проректора з науково-педагогiчноТ
та навчaцьноТ роботи

Начальник юридичного вiддiлу

в. орлов

О.СЛIСАРЕНКО

Вченою
ректора



Iсторiя документа

!ата подii назва подiт

26.11,2020 р, IIаказ вiд26,11.2020 р. JФ178

26.01"202З р. Наказ вiд 26.0l .202З р. Jtl9


