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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1
Вчена рада університету, прагнучи зберегти традиції, надбання і
здобутки історії університету, усвідомлюючи значущість морального стимулювання, враховуючи значні досягнення вчених та інших працівників університету, вітчизняних та закордонних вчених, громадських діячів, діячів інших галузей країни, що мають здобутки в галузі фармації і медицини та з метою їх ушанування, визнання особливих заслуг і стимулювання продовження їх плідної
праці для підготовки нових поколінь спеціалістів фармації, започатковує нові
традиції і приймає "Положення про порядок присвоєння почесних звань Національного фармацевтичного університету ":
- "Почесний доктор Національного фармацевтичного університету",
- "Заслужений
професор
Національного
фармацевтичного
університету",
- "Заслужений науковий працівник Національного фармацевтичного
університету",
- "Заслужений
викладач
Національного
фармацевтичного
університету",
- "Заслужений
працівник
Національного
фармацевтичного
університету".
2
На підставі цього Положення почесні звання можуть присвоюватися як працівникам університету, так і діячам інших вітчизняних і закордонних
установ та організацій.
2 ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ
3

1 Званням
"Почесний
доктор
Національного
фармацевтичного
університету" ушановуються визначні вітчизняні та закордонні вчені,
громадські діячі, що мають значні досягнення у галузі фармації та медицини.
1.1
При присвоєнні почесного звання вченим університету
враховується наявність:
- наукового ступеня доктора наук;
- монографій, підручників, посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України або галузевих
міністерств;
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- інших наукових праць, надрукованих у провідних фахових та інших виданнях;
- підготовлених докторів і кандидатів наук;
- державних нагород за успіхи у науково-педагогічній діяльності;
- членства в Національній академії наук України та інших галузевих
академіях;
- участі у громадській діяльності за межами університету.
1.2 При присвоєнні звання "Почесний доктор Національного фармацевтичного університету" представникам інших організацій, у тому числі і
зарубіжних країн, враховуються:
- наукові ступені і вчені звання;
- значні успіхи у науково-педагогічній діяльності у галузі фармації та медицини;
- особистий внесок у встановленні та розвитку взаємовідносин між науково-педагогічними установами та закладами охорони здоров'я різних держав;
- поширення та обмін науковим досвідом серед фахівців фармації (медицини) різних держав;
2 Почесне звання "Заслужений професор Національного фармацевтичного
університету" присвоюється професорам (докторам наук), які не менше 20
років беруть участь у науково-педагогічній діяльності університету,
підготували не менше 1 доктора наук і 8 кандидатів наук, підготували блок
навчально-методичної літератури з дисциплін викладання і зробили вагомий
внесок у розвиток науки та вищої медичної або фармацевтичної освіти, зокрема
мають певний напрямок наукової діяльності підтверджений конкретними працями у міжнародних фахових виданнях, та визнання наукової компетентності у
фахових колах (члени спеціалізованих вчених рад, експерти, консультанти у
державних установах.
3 Почесне звання "Заслужений науковий працівник Національного фармацевтичного університету" присвоюється докторам і кандидатам наук, які працюють в університеті не менше 15 років, зробили вагомий внесок у розвиток
науки, підготували не менше 1 доктора наук і 5 кандидатів наук, результати
роботи яких знайшли визнання у науковій громадськості та використовуються
у навчальному процесі.
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4 Почесне звання "Заслужений викладач Національного фармацевтичного
університету" присвоюється викладачам, які не менше 20 років працюють в
університеті, як правило, мають вчене звання доцента, є співавторами
підручників, зробили вагомий внесок у підготовку спеціалістів фармації та
впровадження новітніх мультимедійних технологій у навчально-виховний процес.
5 Почесне звання "Заслужений працівник Національного фармацевтичного
університету" присвоюється співробітникам, які працюють або працювали в
університеті більше 30 років, брали творчу участь у розробці та впровадженні
перспективних програм розвитку університету та зробили вагомий внесок у
розвиток матеріально-технічної бази університету, створення і підтримання
іміджу університету як вищого навчального закладу європейського рівня.

3

ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ

1
Клопотання про присвоєння почесних звань подаються до ректорату завідуючими кафедрами та керівниками структурних підрозділів
університету. До клопотання додаються:
- анкета;
- витяг з протоколу засідання кафедри, або зборів трудових колективів
структурних підрозділів про обговорення кандидатур для присвоєння почесних звань.
2
Для вирішення усіх питань, пов'язаних з висуванням кандидатур
для присвоєння почесних звань, створюється постійно діюча спеціальна комісія
під головуванням ректора, до складу якої входять перший проректор, проректор
з наукової роботи, секретар Вченої ради університету, три члени з-поміж авторитетних вчених університету, обраних Вченою радою, керівник структурного
підрозділу, де працює кандидат на висування, а також голова профспілкового
комітету університету (за згодою).
3
Рішення комісії з відповідною рекомендацією оформляється протоколом, який підписує ректор університету.
4
Рішення комісії з рекомендацією (у довільній формі), та інші документи, передбачені п.3.1, направляються до Вченої ради.
5
Присвоєння почесних звань відбувається щорічно на засіданні
Вченої ради університету таємним голосуванням.
6
Допускається поєднання присвоєння різних почесних звань, вище.
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7
На підставі рішення Вченої ради ректор видає відповідний наказ
про присвоєння почесного звання, який заноситься до трудової книжки особам,
які працюють в університеті.
8
Документи про присвоєння почесних звань зберігаються у відділі
кадрів університету.
4

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧІ ДИПЛОМІВ

1
Ушанований званням "Почесний доктор Національного фармацевтичного університету" отримує диплом встановленого зразку, а його ім'я заноситься до "Книги пошани Національного фармацевтичного університету", що
зберігається у музеї історії університету.
2
Диплом підписує ректор університету і вручає особам в урочистій
обстановці. Диплом завіряється гербовою печаткою університету.
3
У випадку втрати диплому про присвоєння почесного звання доктора Національного фармацевтичного університету за рішенням вченої ради
замість втраченого може бути виписаний дублікат диплому з новим порядковим номером.
РІШЕННЯ ПРО ЗМІНУ РОЗМІРУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПІСЛЯ
ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ

5

1
Витяг із рішення Вченої ради, оформлений у встановленому порядку, передається до відділу кадрів з метою занесення запису до трудової книжки
(особової справи).
2
До посадових окладів після присвоєння почесних звань
встановлюється надбавка у розмірі 10%.
3
Зазначена надбавка виплачується із спецкоштів до посадового окладу з урахуванням інших надбавок.
4
Надбавка встановлюється наказом ректора від дня прийняття
відповідного рішення Вченою радою університету.

6
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Обставини, пов'язані з порушенням питання про позбавлення почесного
звання, розглядаються постійно діючою спеціальною комісією, передбаченою
вище, на засіданні Вченої ради університету.
Рішення про позбавлення почесного звання приймається Вченою радою
університету.
Питання про позбавлення почесних звань за протиправні дії порушує Вчена рада за ухвалою судових органів.
Працівник, стосовно якого ставиться питання про позбавлення почесного
звання, може брати участь при його розгляданні.
7

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

Оскарження рішення Вченої ради університету стосовно присвоєння або позбавлення Почесного звання розглядається Вченою радою університету на наступному засіданні, рішення якої визнається остаточним.
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