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АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
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Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського
національного торговельно-економічного університету
І. Загальні положення
1.1. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених Ужгородського торговельно-економічного інституту (далі - НТСА) є
частиною
системи
громадського
самоврядування
Ужгородського
торговельно-економічного інституту Київського національного торговельноекономічного університету.
1.2. НТСА діє з метою координації, організаційного та науковометодичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення
сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих здібностей студентів
аспірантів, докторантів та молодих вчених Інституту, залучення їх до
активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання у
вищому навчальному закладі, участі у вирішенні актуальних науковопедагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем та у відповідності
до Конституції України, Положення про Ужгородський торговельноекономічний інститут КНТЕУ та даного Положення.
1.3. Принципи діяльності НТСА:
1) свободи наукової творчості;
2) добровільності, колегіальності, відкритості;
3) рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових
товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
1.4. Фінансовою основою діяльності Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених Ужгородського торговельноекономічного інституту є кошти, визначені вченою радою Ужгородського
торговельно-економічного інституту.
1.5. Положення про
Наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених Ужгородського торговельно-економічного
інституту затверджується вищим колегіальним органом громадського
самоврядування Ужгородського торговельно-економічного інституту.
ІІ. Мета та завдання НТСА
2.1. Основною метою діяльності НТСА є захист прав та інтересів осіб,
які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо
питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну
знаннями.
2.2. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених:
1) приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність;
2) проводить організаційні, наукові та освітні заходи;

3) популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяють
залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної
діяльності;
4) представляє інтереси студентів (курсантів, слухачів), аспірантів,
докторантів і молодих вчених перед адміністрацією вищого навчального
закладу та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку
академічної кар’єри;
5) сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
6) сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
7) сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
8) взаємодіє з Національною академією наук України та національними
галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
9) виконує інші функції, передбачені положеннями про наукові
товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих
вчених, цим та іншими законами України.
2.3. Для виконання своїх завдань НТСА :
- проводить студентські наукові конференції, конкурси, круглі столи,
семінари, здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання
наукових досліджень студентами;
- готує та представляє пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової
діяльності студентів;
- представляє і подає до директора Інституту кандидатів на отримання
іменних, або персональних стипендій і премій;
- розробляє та подає для розгляду Вченої Ради пропозиції щодо покращення
навчального процесу;
- відряджає представницькі делегації НТСА для навчального, наукового та
інших видів обміну в Україні та за кордоном.
ІІІ. Члени НТСА, їх права та обов’язки
3.1. У роботі наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів - 40
років), які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі.
3.2. Членом НТСА може бути студент, який визнає Положення про
НТСА, активно займається науковою діяльністю.
3.3. Прийом у члени НТСА проводиться Радою НТСА на підставі
письмової заяви особи, яка бажає вступити.
Припинення членства в НТСА відбувається:
- за власним бажанням;
- за рішенням ради у разі порушення Положення, а також за діяння, що
завдали шкоди авторитету НТСА;
- при закінченні навчання в Інституті
3.4. Член НТСА користується правом:
- обирати та бути обраним у керівні органи НТСА;
- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності НТСА;

- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів,
що проводить НТСА;
- представляти результати своєї наукової роботи у виданнях НТСА;
- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку НТСА
3.5. Члени НТСА зобов’язані:
- дотримуватись вимог цього Положення;
- брати активну участь у діяльності НТСА;
- виконувати рішення органів НТСА
3.6. Випускники Ужгородського торговельно-економічного інституту
та інші особи, що мають особливі заслуги у сфері діяльності НТСА, можуть
бути обрані почесними членами НТСА на загальних зборах НТСА.
3.7. Рішення керівних органів НТСА з питань, що належать до їх
компетенції, є обов’язковими для всіх членів НТСА.
ІV. Структура та керівні органи НТСА
4.1. Вищим керівним органом НТСА є загальні збори членів НТСА.
4.2. Загальні збори скликаються не менше 1-го разу на рік за рішенням
ради або на письмову вимогу більше 50% членів НТСА. Про скликання
загальних зборів повідомляється не пізніше ніж за один тиждень
4.3. До виключної компетенції загальних зборів належать:
- визначення основних форм, методів та напрямків діяльності НТСА;
- обрання голови та членів ради НТСА;
- заслуховування та затвердження звітів голови та ради НТСА;
- затвердження символіки НТСА.
4.4. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів
при наявності не менш як половини членів НТСА.
4.5. У період між загальними зборами керівництво справами НТСА
здійснюється Радою та головою НТСА.
4.6. Рада обирається терміном на один рік загальними зборами з членів
НТСА у складі голови НТСА, заступника та секретаря та керівників секцій
НТСА (кількість секцій визначається на засіданні Загальних зборів).
4.7. Рада:
- вирішує питання членства в НТСА;
- здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів;
- розглядає план роботи на наступний звітний період;
- проводить свої засідання не рідше одного разу в місяць. Рішення
ухвалюються більшістю голосів від числа членів ради і оформлюються
протоколом;
- співпрацює із Вченою радою Інституту, а також радою студентського
самоврядування;
- надає пропозиції та обґрунтування стипендіальній комісії Інституту, щодо
преміювання (відзначення) студентів за результатами наукової роботи, або за
особисті досягнення (за погодженням із директором, або заступником
директора з наукової роботи);
- вирішує інші питання, що стосуються діяльності організації.

V. Взаємодія та зв’язки НТСА
5.1. НТСА співпрацює з адміністрацією Інституту щодо інформаційної
підтримки науково-пошукової діяльності та надання пропозицій зі
спрямування науково-дослідної роботи студентів в актуальне русло.
5.2. Адміністрація Інституту не має права втручатися в діяльність НТСА, крім
випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту чи завдає
шкоди інтересам вищого навчального закладу.
5.3. Керівник вищого навчального закладу всебічно сприяє створенню
належних умов для діяльності НТСА (надає приміщення, меблі, оргтехніку,
забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить
місця для встановлення інформаційних стендів тощо).
5.4. НТСА підтримує і бере участь у наукових заходах, що проводяться
Інститутом. НТСА надає допомогу в організації та проведенні на базі
Інституту Днів студентської науки, олімпіад і конкурсів, конференцій, надає
адміністрації інформацію про участь студентів у наукових конференціях за
межами Університету та Інститутів.

