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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення Міжнародного європейського університету (далі – 

Університет) визначає загальні засади присудження звання «Запрошений професор 

Міжнародного європейського університету» (далі – «Запрошений професор»), 

спрямоване на розширення та закріплення зв’язків Університету з провідними 

вченими та навчальними закладами, примноження досягнень Університету 

відповідно до чинного законодавства України.  

1.2. Присвоєння звання «Запрошений професор» здійснюється відповідно до 

Стратегії розвитку Міжнародного європейського університету, і є офіційним 

визнанням особистих заслуг.  

1.3. Офіційна назва звання українською мовою – Запрошений професор 

Міжнародного європейського університету; англійською мовою – Visiting Professor 

of International European University.  

 

ІІ. КРИТЕРІЇ ПРИСВОЄННЯ 

 

2.1. Звання «Запрошений професор» може присвоюватись громадянам 

України чи іноземних держав зі значним педагогічним чи науково-дослідним 

вкладом, які не є працівниками Університету, але погоджуються зробити свій 

персональний внесок в освітню та наукову роботу Університету в рамках програм та 

угод міжнародного співробітництва (грантова, викладацька чи науково-дослідна 

робота).  

ІІІ. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ 

 

3.1. Рішення про присвоєння звання «Запрошений професор» приймається та 

вводиться в дію наказом ректора Університету, на підставі якого видається диплом 

звання «Запрошений професор».  

3.2. Звання «Запрошений професор» присвоюється на період наукової, 

викладацької чи грантової діяльності в Університеті.  

3.3. Рекомендувати кандидатури для присвоєння звання мають право Вчені 

ради Навчально-наукових інститутів з ініціативи професорсько-викладацького 

складу чи керівництва Університету.  

3.4. Органи, що рекомендують кандидата, подають проректору з науково-

педагогічної роботи наступний перелік документів:  

− клопотання про присвоєння звання від робочої групи проєкту на ім’я 

ректора Університету;  

− витяг з протоколу засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту, що 

рекомендують кандидата;  

− резюме кандидата.  

За підсумками вивчення представлених документів проректор з науково-

педагогічної роботи ініціює проєкт наказу.  
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ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, ЯКИМ ПРИСВОЮЄТЬСЯ ЗВАННЯ 

 

4.1. Особи, яким присвоєно звання «Запрошеного професора», мають право:  

− брати участь у роботі наукових, науково-методичних конференцій і 

семінарів;  

− брати участь у науковій роботі Університету та навчально-виховному 

процесі;  

− брати участь у конкурсах на кращі наукові праці, виконані викладацьким і 

науковим складом Університету;  

− користуватися бібліотеками, навчально-лабораторною, науково-

дослідницькою та експериментальною базами Університету;  

− проводити заняття зі здобувачами вищої освіти, інтернами, аспірантами, 

докторантами Університету;  

− публікувати у виданнях Університету свої наукові й методичні праці, а 

також виступати рецензентами наукових праць.  

4.2.Особи, яким присвоєно звання «Запрошеного професора», зобов’язані:  

− на високому науково-теоретичному і методичному рівні забезпечувати 

викладання матеріалу згідно з робочими програмами або відповідними грантовими 

чи партнерськими програмами;  

− розміщувати процес проведення занять на веб-ресурсах у відкритому 

доступі (якщо інше не передбачено угодою);  

− дотримуватися академічної доброчесності в освітньому процесі та науковій 

діяльності;  

− дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які 

навчаються/працюють в Університеті;  

− дотримуватися Законів України, інших нормативно-правових актів, Статуту 

Міжнародного європейського університету, Правил внутрішнього розпорядку та 

інших документів Університету.  

 

V. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Це Положення приймається Вченою радою Університету, вводиться в дію 

наказом ректора. 

5.2. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться на підставі рішення 

Вченої ради Університету та вступають в силу після введення в дію наказу ректора 

Університету. 

 


