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ПОЛОЖЕННЯ
про Центр досліджень угорської історії та українсько-угорських відносин
історичного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет ”

1. Загальні положення
1.1. Центр досліджень угорської історії та українсько-угорських відносин
історичного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет”
(далі – Центр) є структурним підрозділом ДВНЗ „Ужгородський
національний університет” (далі ДВНЗ „УжНУ”), і створюється як база для
забезпечення активної науково-дослідної діяльності по вивченню історії та
культури угорського народу та українсько-угорських відносин .
1.2. У своїй діяльності Центр керується законодавством України, Статутом
ДВНЗ „УжНУ” та даним Положенням.
1.3. Центр не є юридичною особою.
1.4. Центр, як структурний підрозділ, має відповідні штампи і бланки з
власним найменуванням.
1.5. Центр для досягнення своїх цілей користується майном вищого
навчального закладу.
2. Мета та завдання Центру
2.1. Метою Центру є здійснення, координація та сприяння науково-дослідній
діяльності по вивченню історії та культури угорського народу та українськоугорських відносин.
2.2. Основні завдання Центру:
 проведення активної науково-дослідної діяльності по вивченню історії та
культури угорського народу та українсько-угорських відносин;
розширення співробітництва ДВНЗ „УжНУ” із угорськими науководослідними установами та навчальними закладами в науковій та навчальнометодичній сфері;
 створення умов для кращого ознайомлення студентів ДВНЗ „УжНУ” з
історією та культурою Угорщини та українсько-угорськими відносинами.

2.3. Відповідно до мети та завдань Центру, для її повного та ефективного
функціонування Центр організовує й забезпечує:
 науково-дослідну діяльність по вивченню історії та культури Угорщини та
українсько-угорських відносин;
 проведення теоретичних та практичних занять за результатами діяльності
Центру;
 проведення науково-практичних конференцій та семінарів з актуальних
питань історії та культури Угорщини та українсько-угорських відносин;
 видання спеціалізованого збірника та підготовку і поширення публікацій
зі середньовічної, нової та новітньої історії та культури Угорщини та
українсько-угорських відносин;
 співпрацю професорсько-викладацького і студентів з представниками
угорських науково-дослідних установ та навчальних закладів;
 співробітництво з іншими зацікавленими Установами аналогічного
профілю.
3. Принципи діяльності Центру
3.1. Центр діє на основі наступних принципів:
 поваги до права, справедливості, людської гідності;
 гуманізму;
 об'єктивності;
 компетентності та добросовісності.
4. Організація діяльності Центру
4.1. Загальне керівництво Центром здійснюється координатором Центру.
4.2. Координатор Центру призначається на посаду наказом Ректора ДВНЗ
„УжНУ” за поданням декана історичного факультету ДВНЗ „УжНУ” на
підставі рішень Вченої ради історичного факультету ДВНЗ „УжНУ”.
4.3. Структуру та чисельність консультантів Центру визначає його
координатор.
4.4. Консультантами Центру є професорсько-викладацький склад історичного
факультету, аспіранти, студенти старших курсів, що навчаються за напрямом
"Історія", зацікавлені представники інших структурних підрозділів ДВНЗ
„УжНУ” .
4.5. Викладачі, завідувачі кафедрами надають необхідну науково-теоретичну
та організаційну підтримку роботі Центру.
4.6. Координатор та консультанти Центру працюють на громадських засадах.
4.7. Загальні засади організації роботи Центру:
вищий навчальний заклад створює та забезпечує належні умови для

функціонування Центру; інформація про роботу Центру оприлюднюється в
місцевих засобах масової інформації, розміщується в приміщенні, в якому
розташовано Центр, та у місцях, зручних для вільного огляду громадян.
5. Матеріально-технічна база Центру
5.1. Вищий навчальний заклад надає для Центру приміщення, умови якого
дозволяють розташувати засоби та матеріальні ресурси, необхідні для
забезпечення виконання завдань Центру та сприяє матеріальному та
технічному забезпеченню Центру тощо.
6. Фінансування
6.1. На оcнові сприяння з боку ДВНЗ „УжНУ” фінансування Центру
здійснюється за рахунок грантів міжнародних та українських організацій,
благодійних внесків громадян і організацій та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством України.
Положення розглянуто та затверджено на засіданні Вченої Ради ДВНЗ
„Ужгородський національний університет” від 27.11. 2015 р. (Протокол
№12).

