
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ

Н А К А З

14.11.12    м. Запоріжжя        № 480-01

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантних посад

Відповідно  до  закону України «Про освіту» № 1060-ХІІ  від  23  травня
1991року та «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року , «Положення
про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації» затвердженого
наказом МОНУ № 744 від 24 грудня 2002 року і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 липня 2003 року за № 600/7921, Положення про обрання та
прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ЗДІА.

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад:
 - завідувача кафедри
    (доктор наук, професор) - МО(і), ЕС, ВПМ, Філософії, Українознавства;
    (кандидат наук, доцент) - ФВ і С;
 - професора кафедри (доктор наук, професор) - ПЦБ (1);
 - доцента кафедри (кандидат наук, доцент) - МО(і) (3), ОМТ (3), МКМ (4)
 ПЕОП (4) , ПЦБ (1), МБГ (2), ВВ (2), ФБМЄ (4), ЕС (5), ПЗАС (6),
 АУТП (3), ТЕ (3), ГЕ (2), ЕЕМ (2), ЕП (3), ІТЕББ (1), О і А (3), Фінансів
 (3), МО(е) (5), Ф В І С ( І ) .
- старшого викладача кафедри - МБГ(2), ВВ(1), ФБМЄ(1), ЕП(2), ВПМ(1);
- асистента кафедри - МБГ (2), О і А (1).
2. Начальнику відділу зв'язків з громадськістю та реклами Дмитренко І.А.
 розмістити оголошення про проведення конкурсу на  офіційному сайті
 ЗДІА та у газеті «Академія» відповідно до додатку 1.



3. Голові конкурсної комісії провести засідання конкурсної комісії щодо
рекомендацій претендентів на вакантну посаду.
4.Вченому секретарю:
4.1. Протягом 30 календарних днів з дня повідомлення про оголошення
конкурсу у ЗМІ забезпечити прийом документів від претендентів на
заміщення вакантних посад.
4.2. Організувати обрання претендентів на засіданнях Вчених рад
факультетів та Вченої ради академії.
5.  Контроль за виконанням наказу лишаю за собою.

В.о. ректора Швець Є.Я.

Начальник НВ Заступник начальника ВК
Швець Д.Є.  з юридичних питань

Кіргож Т.П.


