МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Н А К А З
" 13 " жовтня 2017 р.

м. Одеса

№ 152-К

На підставі Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів України III-IY рівня акредитації, Закону України „Про вищу освіту” та затвердженого штатного розпису науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету,
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету (список посад та строки
подання документів додаються).
4. Затвердити вимоги щодо кандидатів на заміщення посад науково-педагогічних
працівників ОДЕКУ (додаються).
5.Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посад науковопедагогічних працівників ОДЕКУ розмістити на офіційному сайті університету та
опублікувати в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.
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Ректор Одеського державного
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ВИМОГИ
до кандидатів на заміщення посад науково-педагогічних працівників
ОДЕКУ
- громадянство України;
- вища освіта за фахом;
- наявність відповідного вченого ступеня, вченого звання (обов’язково: для посад
професора – доктора наук, доцента – кандидата наук).
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
- заява на ім’я ректора ОДЕКУ;
- звіт науково-педагогічного працівника, встановленої в ОДЕКУ форми (тільки для
осіб, які до 31.08.2017 р. працювали в університеті на посадах науково-педагогічних
працівників);
- список публікацій, завірений у встановленому порядку;
додатково для осіб, які не працюють в ОДЕКУ:
- ксерокопія паспорту;
- ксерокопія ідентифікаційного коду;
- завірені в установленому порядку ксерокопії документів про вищу освіту;
- завірені в установленому порядку ксерокопії дипломів та атестатів, що підтверджують наявність відповідного наукового ступеню та звання;
- довідка з останнього місця роботи з обов’язковим зазначенням займаної посади;
- автобіографія;
- листок обліку кадрів;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду,
яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 вересня 2000р. № 1465.

Начальник відділу кадрів

М.А. Смірнова

Одеський державний екологічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:
1. Директора гідрометеорологічного інституту.
2. Декана природоохоронного факультету.
3. Завідувачів кафедр: гідрології суші (1,0 ставки), екології та охорони довкілля (1,0 ставки), водних біоресурсів та аквакультури (1,0 ставки), інформаційних технологій (1,0 ставки), автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища (1,0 ставки), вищої та прикладної математики (1,0 ставки).
3. Професорів кафедр: гідрології суші (одна посада - 1,0 ставки).
4. Доцентів кафедр: гідрології суші (одна посади - 0,75 ставки), океанології
та морського природокористування (одна посада – 0,84 ставки), агрометеорології
та агрометеорологічних прогнозів (одна посада – 0,70 ставки), екології та охорони довкілля (одна посада – 0,90 ставки), хімії навколишнього середовища (одна
посада – 0,83 ставки), екологічного права та контролю (одна посада – 1,0 ставки),
економіки природокористування (дві посади по 0,95 ставки та 0,85 ставки кожна), українознавства та соціальних наук (одна посада – 0,80 ставки), інформаційних технологій (одна посада – 1,0 ставки), іноземних мов (одна посада – 1,0 ставки).
5. Старших викладачів кафедр: метеорології та кліматології (дві посади –
1,0 та 0,90 ставки кожна), фізичного виховання та валеології /цикл цивільного захисту/ (одна посада – 0,95 ставки), екології та охорони довкілля (дві посади по
0,90 ставки кожна), водних біоресурсів та аквакультури (одна посада – 1,0 ставки), екологічного права та контролю (дві посади – 1,0 ставки та 0,90 ставки кожна), менеджменту природоохоронної діяльності (одна посада – 1,0 ставки), економіки природокористування (три посади по 0,95 ставки, 0,75 ставки та 0,70 ставки кожна), українознавства та соціальних наук (одна посада – 0,80 ставки), інформаційних технологій (одна посада – 1,0 ставки), інформатики (одна посада –
1,0 ставки), іноземних мов (одна посада – 1,0 ставки), військової підготовки (одна
посада – 1,0 ставки).
6. Асистентів (викладачів) кафедр: фізичного виховання та валеології (три
посади – 0,73 ставки, 0,71 ставки та 0,61 ставки кожна), водних біоресурсів та
аквакультури (дві посади по 1,0 ставки кожна), екологічного права та контролю
(одна посада – 0,90 ставки), інформатики (одна посада – 1,0 ставки).
Строк подачі документів по 17 листопада 2017 року включно.
За довідками звертатися за адресою: 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15,
ОДЕКУ, каб 110, тел. 32-67-54; каб. 201, тел. 32-67-64

