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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом № _____________
від ________________20___ р.
ПОЛОЖЕННЯ
про факультет іноземних мов
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
1.

Факультет

іноземних

мов

є

навчально-науковим

структурним

підрозділом Університету, що здійснює фахову підготовку студентів з напряму
0305 – Філологія, аспірантів з германських мов.
2.

Питання

про

доцільність

ліквідації,

реорганізації

факультету

розглядають Вчена рада факультету та Вчена рада Університету. За поданням
ректора відповідне рішення приймає Міністерство освіти і науки України.
3. Факультет має право на прийняття самостійних рішень у межах
повноважень, визначених чинним законодавством та Статутом Університету.
4.

Фінансування

діяльності

факультету

здійснюється

за

рахунок

держбюджетних коштів, надання платних навчальних послуг, виконання
наукових і виробничих робіт на комерційній основі, державних і міжнародних
грантів, спонсорів та ін.
5. Факультет забезпечує громадянам України та громадянам інших країн,
особам без громадянства можливість здобуття вищої освіти на рівні державних
вимог відповідно до закону України "Про освіту".
6. Факультет здійснює підготовку кадрів з відривом і без відриву від
виробництва. Підготовка і перепідготовка кадрів здійснюється за державним
замовленням та на договірній основі із зацікавленими підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності та фізичними особами.

7.

Факультет

здійснює

навчання

громадян

зарубіжних

країн

за

міжурядовими угодами і контрактами з організаціями та приватними особами.
8. Відповідно до четвертого рівня акредитації, що має Університет, а
також згідно ліцензованого обсягу державного замовлення факультет
- на основі загальної середньої освіти готує фахівців з базовою вищою
освітою (6.020303 бакалавр-філолог);
- на основі базової вищої освіти готує фахівців з повною вищою освітою
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст або магістр за спеціальністю
філологія та переклад (відповідний шифр 7. 02030302, 7. 02030304 та
8. 02030302, 8.02030304);
- готує в установленому порядку фахівців з присудженням наукового
ступеня доктора та кандидата наук;
- здійснює підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів фахівців з
повною вищою освітою з наданням другої вищої освіти.
9.

Факультет

здійснює

підготовку

студентів

з

акредитованих

спеціальностей і організовує працевлаштування випускників.
10.Порядок організації навчального процесу, форм навчання та контролю
знань студентів, порядок їх атестації, тривалість канікул встановлюється
Міністерством освіти і науки України.
11. До складу факультету входять кафедри: англійської філології,
романської філології та перекладу, німецької філології та перекладу, теорії та
практики перекладу англійської мови, методики та практики викладання
іноземної мови, ділової іноземної мови та перекладу, німецької та французької
мов, англійської мови та Лінгвістичний центр.
12. Керівництво факультетом здійснює декан, який призначається
Ректором за пропозицією Вченої ради факультету та Вченої ради Університету
з числа професорів або найдосвідченіших доцентів. Деканом може бути, як
правило, особа, яка має вчене звання професора, науковий ступінь доктора наук
та стаж науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі IV рівня
акредитації не менше п'яти років.
13. Декан може мати заступників: з навчальної, виховної, наукової,

методичної та іншої роботи. Заступники декана призначаються Ректором за
поданням декана.
14. Для розгляду основних питань діяльності факультету створюється
Вчена рада факультету, порядок формування і функції якої визначаються
Статутом Університету та Положенням про Вчену раду факультету.
15. Для розв’язання наукових, навчальних та методичних питань на
факультеті можуть бути створені лабораторії, школи, центри за рішенням
Вченої ради факультету та Вченої ради Університету.
16. Для розв'язання найбільш важливих питань роботи факультету можуть
бути скликані загальні збори працівників факультету. Загальні збори
скликаються за ініціативою декана, Вченої ради або третини працівників
факультету.
17. Для оперативного вирішення питань, пов'язаних з діяльністю
факультету, декан може скликати засідання своїх заступників і завідувачів
кафедр.
18. На факультеті іноземних мов діє Спеціалізована вчена рада К64.051.16
із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями:
10.02.04 – германські мови.
19. Факультет здійснює просвітницьку роботу серед населення і
профорієнтаційну

роботу

серед

учнівської

молоді.

Разом

з

Центром

довузівської підготовки проводиться цільова підготовка та відбір обдарованої
молоді з інших регіонів України для вступу в Університет.

