5.
До визначних заслуг науково-педагогічного працівника
Університету належать:
а)
особистий внесок у відкриття та акредитацію нових
спеціальностей, розбудову університету, підвищення його рейтингу і престижу;
б) розробка і реалізація освітніх і наукових програм з участю іноземних
організацій та навчальних закладів;
в) авторський україномовний підручник чи посібник (надалі - підручник)
з нововведених навчальних дисциплін, зазначених в держстандартах освіти,
який рекомендовано Міністерством освіти і науки для загального
користування;
г)
оригінальні
авторські
україномовні
методичні розробки,
практикуми, дидактичні і програмні матеріали тощо, які використовуються в
ряді навчальних закладів;
д)
підручники, написані в співавторстві, якщо в них виділені авторські
частини чи розділи;
ж)
нові методи і форми навчання, які набувають поширення в закладах
освіти;
з)
нові форми організації освіти чи навчальних процесів, які
запроваджені в навчальних закладах і мають позитивні наслідки;
к) розробка і реалізація освітніх програм з участю іноземних організацій і
навчальних закладів;
л)
створення нових навчальних, науково-навчальних, виробничонавчальних центрів, комплексів та інших організаційних форм інтеграції освіти
з наукою та виробництвом тощо.
3. Процедура присвоєння почесних звань
6. Ініціаторами присвоєння почесних звань можуть виступати
ректор,проректори Університету, кафедри.
7. Ініціатор вносить пропозицію (в формі довідки-рекомендації) на
розгляд Вченої ради Університету.
8. Рішення Вченої ради університету з питання присвоєння здобувачу
звання “Почесний професор” вважається позитивним, якщо за результатами
відкритого голосування за нього проголосувало не менш двох третин членів
Вченої ради, які брали участь у засіданні.
9. Особі, якій присвоєно почесне звання, вручається Атестат і мантія.
10. Вручення Атетстату і мантії відбувається урочисто на розширеному
засіданні Вченої ради, на Конференції трудового колективу Університету або
інших урочистих заходах. Лауреату почесного звання надається слово для
інавгураційної промови.
4. Вшанування відзначених осіб
11. Особи, яким присвоєно звання “Почесний професор ”, незалежно
від того, продовжують вони працювати в університеті, працюють в іншому
вищому навчальному закладі, чи знаходяться на пенсії, мають право:
 брати участь у:
роботі наукових, науково-методичних конференцій і семінарів;
науковій роботі університету та навчально-виховному процесі;

обговоренні на Вченій раді питань навчально-методичної і наукової
роботи, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів;
роботі дисертаційних рад (із правом дорадчого голосу, якщо здобувач не
є членом ради);
конкурсах на кращі наукові праці, виконані викладацьким і науковим
складом ВНЗ;
 користуватися бібліотеками, навчально-лабораторною, науководослідницькою та експериментальною базами університету;
 публікувати у виданнях університету свої наукові й методичні праці,
присвячені проблемам удосконалення освіти, розвитку науки і техніки, а також
іншим питанням в інтересах діяльності університету, виступати рецензентами
наукових праць;
 здійснювати наукове консультування докторантів, керівництво
роботою аспірантів та здобувачів наукових ступенів;
 бути представленими до нагородження преміями Міністерства освіти і
науки України за досягнення в навчально-виховній, методичній та науковій
роботі.

