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1. Загальні положення
1.1. Це положення визначає загальні засади отримання статусу
«Запрошений професор (Visiting Professor) Уманського національного
університету садівництва» (далі - «Запрошений професор УНУС»),
спрямовані на посилення академічної мобільності науково-педагогічних
кадрів, розширення зв’язків Університету з провідними навчальними та
дослідницькими закладами, що сприяють примноженню досягнень
Університету, його іміджу та конкурентним позиціям в глобальному
освітньому середовищі.
1.2. Принципи створення та реалізації положення:
- відкритості, який передбачає готовність Університету до
масштабної міжнародної освітньої, наукової, гуманітарної та інших
незаборонених чинним законодавством видів діяльності, що відповідають
профілю ВНЗ;
- толерантності, котрий базується на рівності відносин, поважного
ставлення до різних рас, народів, етносів, соціальних груп, чоловіків і
жінок;
- симетричності, основою якого є здійснення університетської
співпраці в межах тих форматів прийому фахівців та організації їхньої
роботи, які відповідним закордонним закладом створювалися для фахівців
з УНУС з урахуванням поточного фінансового стану Університету;
- взаємної зацікавленості, що передбачає наявність низки спільних
інтересів між запрошеним фахівцем та певним структурним підрозділом
Університету;
- інтернаціоналізації, який передбачає максимальне сприяння
міжнародній академічній мобільності та активного використання
загальноприйнятих механізмів та інструментів її інтенсифікації.
1.3.
Консультативна,
науково-педагогічна,
дослідницька,
менеджерська робота запрошених спеціалістів полягає у:
1.3.1. проведенні лекційних, лабораторних, практичних занять, а
також майстер-класів, тренінгів, літніх шкіл, та інших форм академічної
роботи для студентів, аспірантів, викладачів, науковців Університету, а
також адміністративно-управлінського персоналу;
1.3.2. спільному з науково-педагогічними кадрами Університету
керівництві дипломними, курсовими, дослідницькими роботами студентів
або аспірантів університету;
1.3.3. проведенні, спільно з науково-педагогічними кадрами
Університету результатів моніторингу, зрізів знань, вмінь та навичок;
1.3.4. підготовці спільних публікацій у провідних вітчизняних і
закордонних рецензованих виданнях, що входять до переліку ВАК, баз
даних Web of Science, Scopus, а також визнаних в академічних колах
інших міжнародних науковометричних таблоїдів;
1.3.5. підготовці проектних заявок на отримання та наступну
реалізацію наукових, освітніх, гуманітарних та інших грантів;

1.3.6. виступі з науковими повідомленнями, доповідями,
сповіщеннями на семінарах, воркшопах, конференціях, круглих столах та
інших наукових і науково-методичних заходах, що проводяться в
Університеті та поза його межами і передбачають використання статусу
«Запрошений професор УНУС»;
1.3.7. розробці навчальних курсів за заявками факультетів
університету;
1.3.8. незалежній експертизі дослідницьких та освітніх проектів.
2. Критерії
2.1. Статус «Запрошений професор УНУС» встановлюється особам:
2.1.1. із вагомим педагогічним, науково-дослідним, практичним
доробком, який позитивно оцінений одним (кількома) структурними
підрозділами Університету, що запрошують цього фахівця;
2.1.2. котрі беруть участь в підготовці і реалізації міжнародних
освітніх, науково-дослідних, гуманітарних проектах, здійснюваних
спільно з співробітниками Університету;
2.1.3. що підтвердили свій намір приїхати до Університету на
запропонованих Університетом умовах з метою здійснення зазначеної у
пункті 1.3 діяльності. Валідною основною зазначених намірів може
слугувати отриманий Університетом поштовий або електронний лист,
факс, укладений контракт, грантова угода тощо.
2.1.4. які не є працівниками Університету, але погоджуються
зробити свій персональний внесок в наукову, освітню розбудову
Університету, присвятивши їй не менше 1 (одного) тижня на рік;
2.1.5. котрі мають вагомі результати реалізації попередніх проектів,
що втілювалися в Університеті або ж ведуть спільну наукову і педагогічну
діяльність з представниками Університету, що проводилися з ініціативи
структурного підрозділу університету.
2.2. Мета перебування запрошеного фахівця має відповідати
стратегіям розвитку Університету, поточним і перспективним заходам
розвитку його структурних навчальних або наукових підрозділів.
3. Порядок отримання
3.1. Зазначений статус може бути отриманий як громадянами
України, так і зарубіжних країн, за наказом ректора Університету.
3.2. Статус «Запрошений професор УНУС» встановлюється на час
реалізації проекту відповідно до подання керівника навчального або
наукового структурного підрозділу.
3.3. Підставою для розгляду питання про встановлення запрошеному
фахівцеві статусу «Запрошений професор УНУС» є обґрунтована
мотивація керівника навчального або наукового структурного підрозділу
університету на ім'я ректора Університету (Додаток 1) .
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3.5. Підрозділи, що рекомендують кандидата, не пізніше ніж за
місяць до можливого отримання статусу подають на розгляд Вченої ради
університету:
а) завірене проректором з науково-педагогічної роботи подання про
встановлення запрошеному фахівцеві статусу «Запрошений професор
УНУС»
б) обґрунтування для представлення до встановлення статусу;
в) витяг з протоколу засідання структурного підрозділу
Університету, який рекомендує кандидата;
г) письмову згоду іноземного фахівця на участь в заходах, що
проводяться Університетом.
3.6. Клопотання про встановлення статусу «Запрошений професор
УНУС» розглядається ректором Університету за поданням Вченої ради
університету. Після прийняття керівником відповідного рішення видається
відповідний наказ та посвідчення.
3.7. Особа, якій встановлено статус «Запрошений професор УНУС»,
може бути позбавлена цього статусу, у разі вчинення протиправних дій,
про що у письмовій формі оголошується особі. Підставою для цього є
наказ ректора Університету.
4. Оформлення та вручення посвідчення «Запрошений професор
УНУС»
4.1. Посвідченням запрошеного професора є бланк, на лицьовому
боці якого виштампувані слова ««Запрошений професор Уманського
національного університету садівництва / «Visiting Professor Uman National
University of Horticulture (Додаток 2). Посвідчення підписується ректором
Університету та скріплюється гербовою печаткою Університету.
5. Права осіб, яким встановлено статус «Запрошений професор
УНУС»
5.1. Особи, яким встановлено статус «Запрошений професор УНУС»
мають право брати участь :
● у роботі наукових, науково-методичних конференцій, семінарів та
інших організаційних форм наукового й методичного спілкування,
що проводяться в Університеті;
● в науковій діяльності Університету та навчально-виховному процесі;
● в обговоренні на Вченій раді структурного підрозділу, що ініціює
встановлення статусу «Запрошений професор УНУС», питань
навчально-методичної і наукової роботи, підготовки наукових та
науково-педагогічних кадрів;
5.2. Особи, яким встановлено статус «Запрошений професор
УНУС», також мають право:
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● користуватися бібліотеками, навчально-лабораторною, науководослідницькою та експериментальною базами Університету;
● публікувати у виданнях Університету свої наукові й методичні
праці, присвячені актуальним проблемам удосконалення освіти,
розвитку досліджень, управління Університетом тощо;
● виступати рецензентами наукових праць.
6. Обов'язки осіб, яким встановлено статус «Запрошений професор
УНУС»
6.1. Особи, які отримали статус «Запрошений професор УНУС»
зобов'язуються:
● неухильно дотримуватися українського законодавства, а також
статуту та інших нормативно- правових положень Університету;
● узгоджувати зі структурним підрозділом Університету, що його
рекомендував, свої дії, які можуть вплинути на, престиж та
міжнародні конкурентні позиції діяльності Університету;
● сприяти набуттю позитивного іміджу Університетом з-поміж
українських та іноземних університетів, вітчизняних і закордонних
дослідницьких центрів, підприємницьких структур, громадськості;
● сприяти профорієнтаційній роботі;
● дотримуватися принципів доброчесності.
6.2. Кандидат на отримання статусу «Запрошений професор УНУС»
має бути ознайомлений зі своїми правами і обов’язками керівником
структурного підрозділу перед початком процедури валідізації.
7. Фінансування діяльності запрошеного професора
7.1. Робота запрошеного професора за узгодженням сторін може
здійснюватися:
7.1.1. на безоплатній основі;
7.1.2. за кошти міжнародних фондів, установ, вітчизняних та
закордонних спонсорів;
7.1.3. за власні кошти іноземного спеціаліста;
7.1.4 за кошти установи, що направляє;
7.2. Відповідальність за наявність медичної страховки під час
перебування в Університеті особи, що має статус «Запрошений професор
УНУС», покладається на саму особу.
7.3 Відповідальність за організацію належного перебування особи зі
статусом «Запрошений професор УНУС» (забезпечення прийому,
розміщення, супроводження) покладається на керівника відповідного
структурного підрозділу Університету, яким було ініційоване
встановлення статусу «Запрошений професор УНУС».
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8. Звітність та міжнародне супроводження
8.1. Інформація про особу, якій встановлено статус «Запрошений
професор УНУС», розміщується на офіційному веб-сайті Університету у
розділі, що присвячений міжнародній академічній мобільності, протягом
двох тижнів з моменту прийняття відповідного рішення.
8.2. Структурний підрозділ, яким було ініційоване встановлення
статусу «Запрошений професор УНУС», здійснює інформаційне
забезпечення перебування особи в Університеті, яка охоплює:
● планування заходів за участю Запрошеного професора УНУС;
● анонсування заходів за участю Запрошеного професора УНУС;
● підготовка звіту про перебування «Запрошений професор УНУС» в
Університеті;
● організація зустрічей з представниками Університету з метою
розширення співпраці з університетом, який представляє особа зі
статусом «Запрошений професор УНУС».
9. Глобальна ідентифікація тотожних статусів
9.1. Статус або звання «Запрошений професор УНУС» передбачає,
що запрошена особа має науковий ступінь не нижче доктора філософії
(Ph.D), або ж його еквівалент.
9.2. Академічний статус запрошеного професора може бути
встановлений особам, які не мають наукового ступеня доктора філософії,
але внесли вагомий внесок у діяльність Університету. Зазначені особи не
обов'язково повинні мати академічний (Ph.D, D.S.) ступінь, проте вони
беруть активну участь в освітній та дослідницькій діяльності Університету
чи його підрозділу, яка охоплює:
● розроблення та реалізацію наукових трансляційних досліджень;
● передача практичного досвіду роботи в реальному бізнессередовищі;
● розвиток
освітньої
та
науково-дослідної
інфраструктури
Університету;
● консультування та формування практичних рекомендацій щодо
комерціалізації
результатів
науково-дослідної
діяльності
Університету;
● створення та запровадження новітніх навчальних програм для
задоволення поточних та майбутніх можливостей бізнесу;
● залучення громадськості до створення комерційних стратегій щодо
реалізації програми розвитку Університету;
● формування комунікаційних та маркетингових стратегій для
навчання та досліджень.
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10. Інші положення
10.1. Це положення приймається Вченою радою Університету і
вводиться в дію наказом ректора Університету.
10.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться на підставі
рішення Вченої ради Університету та вводяться в дію наказом ректора
Університету.
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Додаток 1
до Положення про набуття
статусу

«Запрошений

професор (Visiting Professor)
УНУС»
Обґрунтування для представлення до встановлення статусу
«Запрошений професор УНУС»
1. Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________
________________________________________________________________
2. Посада і місце роботи: ________________________________________
______________________________________________________________
3. Дата і місце народження _______________________________________
________________________________________________________________
4. Освіта _______________________________________________________
________________________________________________________________
(які навчальні заклади закінчив(ла), коли, спеціальність за дипломом)

5. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання __________________
________________________________________________________________
6. Домашня адреса _______________________________________________
Тел.
_______________________________________________________
7. Службова адреса ______________________________________________
Тел.
________________________________________________________
8. Загальний стаж роботи ________________________________________
9. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг
претендента перед Університетом _________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Кандидатура ___________________________________________________
рекомендована
______________________________________________
________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, дата обговорення, № протоколу)

Представляється до встановлення статусу «Запрошений професор
УНУС» _________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові претендента)

Керівник
структурного
«____»_______ 20__ року

підрозділу

________________________
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Додаток 2
до Положення про отримання
статусу «Запрошений професор
(Visiting Professor) УНУС»
Зразок посвідчення про набуття статусу
«Запрошений професор УНУС» (Visiting Professor)

Міністерство освіти і науки

Наказом ректора

України

Уманського національного
університету садівництва

Уманський національний
університет садівництва

від «___»___________ 20__ р.

ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПРОШЕНОГО

______________

ПРОФЕСОРА УНУС

(п.і.п.)
встановлюється статус

Ректор
Уманського національного
університету садівництва

__________
підпис
Керівник
структурного підрозділу _________
підпис

дійсний до «___»__________ 20__ р.

Реєстраційний № "___"________
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