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1. Загальні положення
     1.1. Це   Положення   регламентує  наукову,  науково-дослідну діяльність (далі - ННДД) у Західнодонбаському інституті ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом (далі Інституті). 
     1.2. ННДД  є  невід'ємною  складовою   діяльності   Інституту,   що забезпечує інтеграцію освіти і науки. 
     1.3. При   організації   та  проведенні  ННДД  Інститут  керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,  Кабінету Міністрів України,  Міністерства освіти і науки  України, цим Положенням, власним статутом. 

2. Мета, основні завдання та принципи організації
     2.1. Основною метою ННДД Інституту є одержання і використання нових наукових  знань  з  метою  створення  суспільно  корисних наукових результатів,  забезпечення   якісної   підготовки   фахівців   для відповідних  галузей  економіки,  наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;  розв'язання комплексних задач у  сфері наукового, технологічного розвитку; впровадження та використання в Україні  і  на  світовому  ринку  наукових  і   науково-практичних результатів. 
     2.2. Основними    завданнями    Інституту    у   галузі   наукової, науково-дослідної діяльності є:
	Розвиток    фундаментальних    досліджень   у   галузі гуманітарних,         психолого-педагогічних, соціально-економічних, юридичних  наук з метою їх подальшого використання для розвитку  пріоритетних  напрямів  науки  і  техніки,   суспільного розвитку  та  розбудови  економіки  країни.  

Дослідження  і  розробка теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти,  підсилення впливу науки на  вирішення  завдань освіти і виховання,  збереження і зміцнення визначального характеру науки в  розвитку  суспільства,  культури, економіки.
Здійснення  заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів,  залучення їх до наукових шкіл.
Забезпечення підготовки у Інституті кваліфікованих фахівців, наукових  та  науково-педагогічних  кадрів  вищої  кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу.
Ефективне  використання наукового і науково-технічного потенціалу  вищої  школи  для   вирішення   пріоритетних   завдань оновлення    виробництва   та   проведення   соціально-економічних перетворень.
Сприяє захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки,  виходу  на світовий ринок високотехнологічної продукції.
Модернізація та оновлення експериментально-дослідної бази Інституту та ефективне її використання.
Організація інформаційної та  видавничої  діяльності, популяризація  досягнень  науки  вищої  школи через засоби масової інформації, мережу інтернет.
Проведення  кон'юнктурних  досліджень  ринку наукових послуг,    здійснення  маркетингового, інформаційного   забезпечення   та   трансферу   науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів.
Розроблення  та  наповнення  змісту  стандартів вищої освіти з урахуванням досягнень світової науки і техніки. 

3. Науково-організаційна структура та керівництво
     3.1. Для організації та координації  ННДД  у  Інституті  згідно  зі статутом    створено сектор науково-дослідної роботи. 
     3.2. Сектор НДР  Інституту  діє  на  основі статуту  ВНЗ,  створюється  наказом  директора   і   знаходиться   в підпорядкуванні директора.
     3.3. Сектор НДР  Інституту  здійснює  свою діяльність відповідно до затвердженого ректором положення, яке регламентує права і обов'язки керівників цього підрозділу.
     3.4. Виконання   програм   прикладних досліджень  у  Інституті  здійснюється колективом,  до складу якого входять  наукові  та  науково-педагогічні  працівники, студенти,  допоміжний персонал та в разі потреби залучаються фахівці інших організацій.
     3.5. Організацію  та  безпосереднє   керівництво   виконанням програми  досліджень  здійснюють наукові керівники.  
     3.6. Організацію ННДД у Інституті та її  безпосереднє  керівництво, планування,  поточне  управління  здійснює  зав. сектором з НДР  в межах делегованих директором повноважень.
4. Фінансування
     Джерелами фінансування ННДД у  Інституті  є  власні кошти  та  кошти,  одержані  на  виконання  науково-дослідних робіт,  надання  освітніх  і   наукових послуг  на  замовлення  юридичних  та фізичних осіб,  інші джерела відповідно до чинного законодавства. 

5. Планування, організація і облік
     5.1. Поточне  та  перспективне  планування  наукової   та науково-дослідної діяльності здійснює Інститут. 
     5.2.   Планування   наукових  досліджень  і  розробок  у  Інституті здійснюється  відповідно  до  комплексних науково-дослідних тем.  Основою  планування науково-дослідної діяльності є бути тематичний план науково-дослідної роботи. 
     5.3. За   підсумками   виконаних   наукових   досліджень  Інститут складає  відповідні  звіти,  видає  збірки   наукових   праць, доповідей  і  тез  доповідей  на  наукових конференціях тощо.  
6. Виконавці науково-дослідних робіт
     6.1. Суб'єктами наукової  діяльності у Інституті є    штатні    наукові    та    науково-педагогічні    працівники, студенти, керівний   склад    навчального    закладу. 
     6.2. До виконання наукових  робіт  у  Інституті можуть   залучатися   фахівці  наукових  установ,  підприємств  та організацій, що мають відповідну кваліфікацію. 
     6.3. Науково-педагогічні,    наукові   працівники   виконують дослідження і   несуть  відповідальність  за  якість  і своєчасність  їх  виконання,  наукову   та   практичну   цінність, суспільну  та  економічну корисність наукових і науково-практичних результатів. 
     6.4. Складовою науково-технічного потенціалу Інституту  є  науковий доробок   студентів,  який  відповідно  до  чинного  законодавства передбачає:  науково-дослідну  роботу,  що   включена   в   графік навчального   процесу   (курсові,   дипломні   роботи,   практичні лабораторні   заняття,    виробнича    практика    з    елементами дослідницького характеру), та роботу, що індивідуально виконується поза графіком навчального процесу. 
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