Свідоцтво про акредитацію Харківського фармацевтичного інституту

Свідоцтво про акредитацію Харківського фармацевтичного інституту під
реєстраційним номером 3 від 15 червня 1991 року на двох аркушах. Даний
документ свідчить про те, що Харківський фармацевтичний інститут
акредитований як навчальний заклад союзного значення строком на три роки
за напрямом навчання фармація. А також: «Враховуючи високий рівень
якості навчання керівників і фахівців, Харківського фармацевтичного
інституту надати такі додаткові права та пільги: розробляти і затверджувати
навчальні програми і плани в тому числі за новим навчальним дисциплінам;
вносити доповнення до типових правил прийому до ВНЗ і коригувати план
прийому на навчання за спеціальністю по всіх форм і рівнів підготовки, в
межах асигнувань, виділених на підготовку кадрів; визначати структуру і
штати ВНЗ, порядок та розміри преміювання, надбавки до встановлених
посадових окладів науково-педагогічним працівникам, а також до стипендій
студентам, асистентам, стажистам і докторантам, у межах відповідних
фондів; укладати контракти найму на роботу співробітників, включаючи
зарубіжних вчених та фахівців, на умовах строкового договору; самостійно
направляти у службові закордонні відрядження викладачів і студентів;
пріоритетну участь у державних та міжнародних програмах, що

фінансуються урядом; отримання держзамовлення на підготовку фахівців з
відповідним фінансуванням.»
Важливо відзначити, що саме Харківський фармацевтичний інститут
пройшов процедуру акредитації третім серед усіх ВНЗ СРСР, що,
безсумнівно, свідчило про високий рівень цього освітнього і наукового
центру.

Свидетельство об аккредитации Харьковского фармацевтического
института
Свидетельство об аккредитации Харьковского фармацевтического института
под регистрационным номером 3 от 15 июня 1991 года на двух листах.
Данный
документ
свидетельствует
о
том,
что
Харьковский
фармацевтический институт аккредитован как учебное заведение союзного
значения сроком на три года по направлению обучения фармация. А также:
«Учитывая высокий уровень качества обучения руководителей и
специалистов, Харьковскому фармацевтическому институту предоставить
следующие дополнительные права и льготы: разрабатывать и утверждать
учебные программы и планы, в том числе по новым учебным дисциплинам;
вносить дополнения в типовые правила приема в ВУЗ и корректировать план
приема на обучение по специальности по всем формам и уровням
подготовки, в пределах ассигнований, выделенных на подготовку кадров;
определять структуру и штаты ВУЗа, порядок и размеры премирования,
надбавки к установленным должностным окладам научно-педагогическим
работникам, а также к стипендиям студентам, ассистентам, стажерам и
докторантам, в пределах соответствующих фондов; заключать контракты
найма на работу сотрудников, включая зарубежных ученых и специалистов,
на условиях срочного договора; самостоятельно направлять в служебные
загранкомандировки преподавателей и студентов; приоритетное участие в
государственных
и
международных
программах,
финансируемых
правительством; получение госзаказа на подготовку специалистов с
соответствующим финансированием.»
Важно отметить, что именно Харьковский фармацевтический институт
прошел процедуру аккредитации третьим среди всех ВУЗов СССР, что,
несомненно, свидетельствовало о высоком уровне этого образовательного и
научного центра.

Certificate of accreditation of the Kharkiv pharmaceutical Institute
Certificate of accreditation of the Kharkiv pharmaceutical Institute under
registration number 3 dated 15 June 1991, on two sheets. This document suggests
that the Kharkov pharmaceutical Institute is accredited as educational institution of
national importance for a period of three years by field of study pharmacy. And
also: "According to the high level of quality of training of managers and specialists
of the Kharkov pharmaceutical Institute is provided the following additional rights
and privileges: to develop and approve curricula and plans including new academic
disciplines; to amend the model rules of admission to the institute and to adjust the
plan of admission to the students in all forms and levels of training, within funding
allocated for training; to determine the structure and staff of the institute, the
procedure and size of bonuses, allowances to the established official salaries
science teachers and scholarships to students, assistants, interns and doctoral
students within their respective funds; to enter into contracts of employment of
employees, including foreign scientists and specialists under fixed-term contract;
yourself guide on official foreign trips of teachers and students; priority
participation in national and international funded programs; receive a state order
for training of specialists with appropriate funding."
It is important to note that it is the Kharkiv pharmaceutical Institute passed
accreditation for third among all universities of the USSR, which certainly
indicated a high level of this educational and scientific center.

