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Законом України «Про вищу освіту» визначено, що наукова і науковотехнічна діяльність у навчальних закладах вищої освіти є невід’ємною
складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової,
освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.
На виконання програм роботи з обдарованою молоддю Міністерством
освіти і науки України передбачено ряд заходів, спрямованих на розвиток та
реалізацію здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів,
удосконалення навчального процесу, що сприяє розвитку культурного та
інтелектуального потенціалу держави.
Для координації роботи по науково-дослідній роботі студентів в
університеті утворена Рада з науково-дослідної роботи студентів, (далі - Рада
з НДРС), яка виконує роботу згідно цього Положення.
Положення про Раду з НДРС затверджується Вченою Радою
університету.
1. Загальні положення:
1.1 Рада з НДРС утворюється з метою координації та організації заходів
по науково-дослідній роботі студентів, виховання та підготовки обдарованої
молоді для ефективного використання їх потенціалу у розвитку університету,
міста, держави.
Рада забезпечує рішення всіх завдань, що належать до її компетенції
згідно переліку вирішуваних питань.
1.2 Рада з НДРС є дорадчим органом університету.
1.3 Рада з НДРС:
- об’єднує зусилля ректорату, вченої та науково-технічної рад
університету у розвитку науково-технічної творчості молоді;
- її рішення являються обов’язковими після затвердження ректором для
виконання кафедрами, факультетами та навчально-науковими
інститутами університету;
- діяльність Ради організується згідно щорічних планів, що
затверджуються ректором університету;
- обговорює звіти кафедр, факультетів, навчально-наукових інститутів
університету по організації та проведенню різноманітних заходів,
пов’язаних з науково-дослідною роботою студентів;
- здійснює контроль за виконання планів, рішень ректорату та Вченої
ради університету стосовно НДРС.
1.4 Склад Ради з НДРС затверджується ректором університету терміном
на один навчальний рік.
1.5 Очолює Раду ректор університету.
1.6 До складу Ради входять вчений та відповідальний секретарі, ведучі
викладачі університету, яких рекомендують Вчені ради факультетів та
навчально-наукових інститутів університету.
1.7 Порядок планування здійснюється у відповідності до вимог
Міністерства освіти і науки України по науково-дослідній роботі студентів.

2. Рада з науково-дослідної роботи студентів забезпечує:
2.1 Участь студентів у внутрішньо-вузівських, міських, обласних,
регіональних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах,
конференціях, виставках, симпозіумах тощо;
2.2 Аналізує результати проведення вище перелічених заходів та
розробляє практичні заходи щодо поліпшення організації НДРС в
університеті;
2.3 Організовує проведення конкурсу на кращу наукову роботу
студентів, кращу магістерську роботу;
2.4 Організовує проведення Всеукраїнських студентських олімпіад з
навчальних дисциплін та спеціальностей;
2.5 Розглядає та пропонує кращі наукові роботи студентів для участі
у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах і конкурсах національної
академії наук України;
2.6 Надає пропозиції ректорові щодо заохочення студентів та їх
наукових керівників за видатні успіхи та перемогу у вище зазначених
заходах;
2.7 Забезпечує систематичний контроль за організацією та
проведенням науково-дослідної роботи студентів у всіх структурних
підрозділах університету.
3. Організація роботи Ради з НДРС:
3.1 Засідання Ради проводяться по необхідності, але не менш ніж один
раз у квартал.
3.2 Рішення з відповідних питань Рада приймає простою більшістю
голосів учасників засідання.
3.3 Контроль за виконанням рішень Ради покладається на проректора з
наукової та науково-педагогічної роботи.
3.4 Вчений або відповідальний секретар Ради один раз на навчальний
рік робить звіт про стан НДРС на ректораті згідно Положення про
організацію науково - дослідної роботи студентів в Одеському національному
політехнічному університеті.
4. Порядок введення в дію:
4.1 Це положення вводиться в дію наказом ректора після затвердження
Вченою радою університету.
4.2. Зміни та доповнення до Положення здійснюються шляхом
викладання його в новій редакції.
Вчений секретар Ради з НДРС
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