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І.Загальні положення
1.1. Науковий відділ Львівського медичного інституту є структурним підрозділом
інституту.
1.2. Науковий відділ очолює проректор з наукової роботи.
1.3. Науковий відділ підзвітний та підконтрольний ректору інституту, створюється
і ліквідується за його рішенням.
1.4. Науковий відділ створено з метою організації, контролю і координації
наукової, науково-технічної діяльності в інституті та впровадження її результатів у
навчальний процес, практичні заклади охорони здоров’я,
фармацевтичні установи, виробництво.
1.5. Науковий відділ здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про
вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки», «Положення про організацію наукової,
науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації», інших нормативно-правових актів України в галузі освіти і науки,
наказів і розпоряджень ректора й проректора з наукової роботи, правил
внутрішнього трудового розпорядку, а також цього Положення.
1.6. Діяльність наукового відділу сприяє створенню інформаційного середовища
Львівського медичного інституту як складової єдиного інформаційного поля у
галузях медицини та фармації, що оптимально відповідає завданням науководослідних робіт, виконанню поточних і перспективних планів закладу,
підвищенню рівня професійних знань та науково-інформаційної підготовки
фахівців установи.

2. Мета та основні завдання, функції
2.1. Основна мета відділу - це сприяння науково-педагогічним, науковим та
педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти в питаннях отримання і
використання наукових знань для створення суспільно корисних наукових
результатів, забезпечення якісної підготовки наукових кадрів для відповідних
галузей медицини і фармації.
2.2. Планування і удосконалення наукової діяльності в інституту.
2.3. Інтеграція інститутської та галузевої науки
2.4. Науково-організаційне забезпечення підвищення рівня фундаментальних,
прикладних досліджень та розробок науково-педагогічних, наукових та
педагогічних працівників Львівського медичного інституту.

3. Основні завдання відділу

3.1. Вивчення й узагальнення передового досвіду проведення науково-дослідних
робіт в навчальних закладах і наукових установах України та зарубіжжя з
впровадженням в інституті.
3.2. Керівництво та координація роботи студентів та студентських гуртків.
3.3. Впровадження результатів НДР (науково-дослідних робіт) у клінічну
практику і навчальний процес.
3.4. Організація проведення первинної перевірки наукових праць на наявність
запозичень у загальнодоступних джерелах (академічного плагіату).
3.5. Організація, участь та контроль за проведенням наукових семінарів, наукових
та науково-практичних конференцій, симпозіумів, з'їздів.
3.6. Сприяння впровадженню досягнень, результатів досліджень і розробок
науковців ЛМІ у навчальний процес, практичну ланку охорони здоров’я.
3.7. Організація і контроль видання в інституті наукових журналів, вісників,
матеріалів конференцій тощо.
3.8. Здійснення моніторингу та підготовка звітності щодо наукової і науковомедичної діяльності.

4. Організаційна структура
4.1 .Структура наукового відділу і чисельність його працівників затверджується
ректором інституту.
4.2 .До складу наукового відділу входять структурні підрозділи, які діють на основі
Статуту інституту і затверджених положень, створюються наказом ректора й
знаходяться в підпорядкуванні проректора з наукової діяльності.

5. Керівництво науковим відділом

5.1. Науковий відділ Львівського медичного інституту очолює проректор з
наукової роботи, якого призначає та звільняє ректор інституту.
5.2. Проректор з наукової роботи:
- спрямовує і координує діяльність наукового відділу;
- забезпечує координацію та взаємодію наукового відділу з іншими структурними
підрозділами;
- забезпечує здійснення та реалізацію наукової діяльності в ЛМІ в межах своїх
обов’язків та повноважень, які делеговані ректором;
- відповідає за виконання покладених на науковий відділ завдань з реалізації
державної політики у сфері науки і освіти;

бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та заходах, які проводяться у
Львівському медичному інституті та інших установах у разі розгляду питань, що
стосуються наукової діяльності.

6. Права
Науковий відділ в особі проректора з наукової роботи має право:
представляти відділ з питань науково-дослідної роботи на засіданнях ректорату
та Вченої ради інституту
ознайомлюватися з рішеннями ректора інституту, які стосуються діяльності
відділу
вносити на розгляд ректора пропозиції щодо оптимізації діяльності відділу

7. Відповідальніст

Працівники наукового відділу несуть відповідальність за:
виконання функціональних обов’язків, які визначені посадовими інструкціями
стан обліку і звітності з питань науково-дослідної роботи
своєчасне вирішення завдань, що входять до компетенції відділу
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