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Про формування плану наукових заходів
на 2020 - 2021 роки
З метою активізації і иалсжіюї ортанізації иауково-дослідіюї роботи \
Національному університеті «Одеська юридична академія» (дтші - Унівсрсиїет,.
забезпечення скоординованої управлінсько-організаторської діяльносіі
иЮлВ
здійснення наукової роботи структурними підрозділами Універсиїету. підвитенц:
ефективності інформаційного забезпечення наукової діяльносі і. розширення апробації,
презен тації резуль татів наукової діяльнос ті та участі у наукових конференціях. кр> і дііх
столах, конгресах, форумах тощо.* відповідно до законів України «Про на\ков\
науково-технічну діяльність» від 26 листопада 201.5 року. «Про вищу освіту» ві;;
1 липня 2014 року, «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від І 1 ;іипн_
2001 року, наказу Міністерсіва освіти і науки України «Деякі питання онрилюдненн]
інформації про діяльність витцих навчальних закладів» від 19 лютого 2015 року №
Положення про оріанізацію наукової, науково-технічної дія.іьиості у виїц;
навчальних закладах 111 та IV рівнів акредитації, затвсрджсноіг) наказом Мінісісрсіг
освіти і науки України від 1 червня 2006 року № 422. Положення про організацію _
проведення наукових заходів у 1Іаціональиому уиівсрсиїеті «Одеська юридич^
академія», введеного в дію наказом ректора Універеитету від 18еериня 2017 роп.
№ 2649-90, з урАуваиням обмежень, встановлених постановою Кабінету Мішсірії
України «Про встановлення карантину та запроваджепіія посилених протиепідемічні; _
заходів на території із значним ноширепням і острої респіраторної хвороби С()У'11)-1
спричиненої коронавірусом 5>Ак8-СоУ-2» від 22 липня 2020 року Аа 641.
ІОВОІГЯЗУІО:

1.
Директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, керівників
інших структурних підрозділів та ініціаторів наукових заходів у строк до 10 вересня
2020 року
надати
на слсктроніїу
адресу
науково-дослідної
част ини
іі(1с1і@опиа.ес1іі.оа (з урахуванням к ар ат иітних обмежень, що запроваджені та діюіь
на території України) плани наукових заходів зокрема, наукових конференцій, круг.піх
столів, конгресів, форумів та інших заходів (крім наукових туртків та інших

кафедральних зібрань), запланована чисельність учасників яких гіеревиіц\ наїйме
25 осіб, на період з 1 вересня 2020 року по 31 грудня 2021 року вілповідіїо до форми,
що додається, з обов’язковим зазначенням особи, відповідальної за організацію чи
проведення наукового за.ход>' та її контактних даних д.ія оперативного зв'язк\ й
вирішення поточних організаційних питань.
2. Особам, відповідальним за організацію чи проведення па>кового заход> в
Університеті, завчасно, до проведення наукового заходу:
2.1. здійснювати розробку, відповідно до встанов.іени.\ вимог, проекту наказ>
(розпорядження) й інформаційного листа д.ія організації і проведення на\кові>г
заходу;
2.2. погоджувати ііроєкі наказу (розпорядження) з нау ково-дос.іідпою часгипоіо і
проректором, відповідальним за провадження наукової роботи в Університеті, не
пізніше ніж за два місяці до дати проведення заходу. а.іе до початку поіиирення булі>яких інформаційних маіеріа.'іів про його проведення;
2.3. забезпечити завчасне подання до науково-дослідної частини інформації про
зміну дати, формату, місця проведення наукового заходу іоіцо;
2.4. резервувати аудиторії, актову залу, приміщення відділу рідкісних видань
наукової бібліотеки (Музею книги) іощо для проведення заходу рапортом або наказом
(розпорядженням) про проведення наукового заходу;
2.5. надавати інформацію про проведення заходу для розміщення на відповідних
офіційних сторінках Універси геїу.
3. Голів спеціа.'нзованих вчених рад забезпечиїи надання графіків засідань па
період з 1 вересня 2020 року по 15 іравия 2021 року, в межах терміну їх діяльності із
зазначенням дат і місць проведення засідань.
4. Науково-дослідну частину провести збір іа аналіз планів наукових заходів,
узагальнити їх і підготувати загальний план наукових заходів Націошьзьного
університеїу «Одеська юридична академія» для розміщення на офіційному сайті
Університету.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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Додаток
до розпорядження № Д ^'ЗвІД «"1^ >

2 0 2 0 р.

План наукових заходів
інститут}' / факультету / кафедри / структурного підрозділу
Національного університету «Одеська юридична акадеіиія»
на період з 01.09.2020 року по 31.12.2021 року
и-'

.М;
п/п

Назва заходу
(конференція, круглий стіл,
конірес. фор\м тошо)

Дата та
місце
(а.лреса.
аудиторія
проведення)

Формат
проведення

Рівені. заходу

(міжнародний,
(очно.
всеукраїнський,
реї іонаїьннй.
заочно.
дистанційно університетськії
й тощо)
тощо)

Організатор
(кафедра,
факультет,
інститу ї га/'або
структурний
підрозділ)

Особа.
відіїовіда.іьна за
проведеIIIIя -заходу
(П.І.В.. гелефюн.
е-таі1)

Директор інстпгмл / декан факультсіл / завідувач кафедри / керівник стр> кіурного підрозлі.і\-

Міністерства
або установи,
які є
сіііворганізат
орами заходу,
зарубіжні
країни,
учасники із
яких беруть
учаеіь

Коло
учасників /
ці.іьова
аудиторія
(на\ КОВНІ,
практичні
працівники,
студенти тошо)

і орі(шовна
кі.зькість
учасників

(П. 1. Б.)

ЗГІДНО

з ОРИГІНАЛ

Резу.іьіат
проведення
заходу
( видання
збірника в
.трукованому /
е.текдронному
вигляді,
резолюція
тощо)

