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Про створення
координаційного центру
гуманітарної політики

З метою координації зусиль структурних підрозділів університету у
напрямку ініціювання та реалізації наукових досліджень
гуманітарної
спрямованості, розширення спектру таких досліджень та з метою розбудови
системи позанавчальних комунікацій, спрямованих на
забезпечення
гуманітарних принципів життєдіяльності університету

НАКАЗУЮ:
1. Створити в університеті з 20.01.2012 року Координаційний центр
гуманітарної політики (КЦГП), на який покласти наступні функції:
ініціювання реалізацію наукових досліджень (фундаментальних та
прикладних)
гуманітарної
спрямованості,
у
т.ч.
грантових
та
госпрозрахункових, включаючи створення робочих груп та тимчасових
колективів з числа представників різних факультетів для розробки проектів,
програм у частині соціально-гуманітарних питань;
аналіз та вдосконалення гуманітарної складової навчальних планів і
підвищення ефективності
наявного потенціалу, методичну і психологопедагогічну підтримку роботи ФПКіШ та ЦПО;
розширення системи позанавчальних комунікацій (семінарів, дебатів,
тренінгів, «круглих столів»), розробку нормативної бази (концепції
гуманітарного
розвитку
університету,
соціальних
програм,
кодекс
корпоративної культури тощо);
організацію та проведення конкретних соціологічних досліджень,
аналітичної, консультативної і дорадчої роботи;
зміцнення кадрового потенціалу університету у частині
посилення
гуманітарних знань, комунікативно-менеджерських, лідерських, психологічних
якостей та навичок, а також розширення спектру надання відповідних послуг
через ЦПО у частині забезпечення тренінгів, семінарів по напрацюванню

навичок комунікацій, лідерства, тайм-менеджменту, поведінки у конфлікті
тощо;
вдосконалення системи інформаційної діяльності, орієнтованої на
поширення гуманістичних принципів всередині університетської спільноти та
забезпечення
змістовної
частини
представництва
університету
у
інформаційному просторі області та держави;
2. Підпорядкувати керівнику
Координаційного центру гуманітарної
політики:
- Відділ інформаційно-рекламної діяльності;
- Проблемну лабораторію «Центр соціально-гуманітарних аспектів
регіональних досліджень»;
- Психологічну службу;
- Центр підтримки сім'ї;
- Тендерний ресурсний центр;
- Центр європейської та євроатлантичної інформації;
- Музей історії СумДУ;
- гуртки та студії відповідної спрямованості.
3. Покласти на керівника КЦГП функціональне керівництво службами та
посадовими особами у відповідності до завдань центру, які зазначені у п.1, з
правом підпису на гербовому бланку СумДУ та постановкою гербової печатки.
4. Керівнику Центру доручити до 1.05.2012 року розробити та подати на
затвердження Вченої ради Положення про Координаційний центр гуманітарної
політики.
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