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Головою вченої ради є ректор університету. Згідно із Законом України «Про вищу
освіту» і рішенням конференції трудового колективу ректор своїм наказом затверджує
склад вченої ради.
Вчена рада працює згідно плану, який складається на поточний навчальний рік.
План затверджується на першому засіданні вченої ради та вручається кожному члену
вченої ради.
Засідання вченої ради відбуваються щомісячно згідно плану засідань вченої ради.
На засіданнях розглядаються питання про навчальну, методичну, наукову, виховну
роботу деканатів факультетів, кафедр, структурних підрозділів, аспірантури
(докторантури), приймальної комісії, підсумки конкурсів на заміщення вакантних посад
професорсько-викладацького складу, питання щодо присвоєння вчених звань, тощо.
Порядок денний чергового засідання вручається членам ради завчасно, напередодні
засідання.
У плані роботи вченої ради зазначаються відповідальні виконавці, які відповідають
за підготовку довідок и проектів рішень.
Довідки і проекти рішень у друкованому та електронному виді передаються
вченому секретарю ради не пізніше 5 діб до засідання ради. Документи, які надаються на
засідання, повинні бути підписані відповідальними особами за підготовку питань і
керівниками підрозділів, звіт яких буде заслуханий на засіданні.
Відповідальність за розмноження матеріалів для членів ради покладається на
вченого секретаря.
Контроль за виконанням прийнятих рішень покладається на керівників підрозділів,
проректорів університету за фахом і вченого секретаря ради.
У разі необхідності особи, які були відповідальні за підготовку питань на засідання
ради, у плані контролю, повертаються через деякий час к об’єкту вивчення і доповідають
вченій раді, як виконане те або інше рішення. Загальний контроль прийнятих рішень
покладається на вченого секретаря ради, який періодично інформує голову і членів вченої
ради про виконання прийнятих рішень.
Засідання вченої ради проводяться, як правило, за 2-2,5 години з можливою
перервою на час голосування (якщо є питання, які потребують таємного голосування).
У засіданні вченої ради можуть приймати участь члени професорськовикладацького складу, які не є членами ради, представники органів студентського
самоврядування, громадських організацій, представники телебачення, газет і журналів.

