МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
НАКАЗ
О Е > &У

2021 р.

Львів

№

"7' і 7 Ч

Про оголошення конкурсу
на заміщення посад
завідувачів
кафедр
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту та "Порядку проведення
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників Львівського національного університету імені Івана Франка"
наказую:
§1

Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад завідувачів таких кафедр
Університету:

У
У
У
У
У

Біологічний факультет
Кафедра біофізики та біоінформатики
Кафедра зоології
Кафедра мікробіології
Кафедра екології
Кафедра фізіології та екології рослин

Географічний факультет
У Кафедра геоморфології і палеогеографії
У Кафедра грунтознавства і географії грунтів
У Кафедра фізичної географії
У
У
У
У

Геологічний факультет
Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Кафедра загальної та історичної геології і палеонтології
Кафедра геології корисних копалин і геофізики
Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії

У
У
У
У
У
У

Економічний факультет
Кафедра інформаційних систем у менеджменті
Кафедра обліку і аудиту
Кафедра економічної теорії
Кафедра маркетингу
Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки
Кафедра банківського і страхового бізнесу

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
У Кафедра радіоелектронних і комп ’ютерних систем
У Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Факультет журналістики
У Кафедра зарубіжної преси та інформації
У Кафедра нових медій
Факультет іноземних мов
У Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу
У
У
У
У
У

Історичний факультет
Кафедра історії Центральної та Східної Європи
Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки
Кафедра історії середніх віків та візантиністики
Кафедра етнології
Кафедра історичного краєзнавства

Факультет культури і мистецтв
У Кафедра філософії мистецтв
У
У
У
У

Механіко-математичний факультет
Кафедра алгебри, топології та основ математики
Кафедра теорії функції і функціонального аналізу
Кафедра математичної статистики і диференціальних рівнянь
Кафедра механіки

Факультет міжнародних відносин
У Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби
У Кафедра країнознавства і міжнародного туризму
У Кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин
Факультет педагогічної освіти
У Кафедра початкової та дошкільної освіти
Факультет прикладної математики та інформатики
У Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем
У Кафедра обчислювальної математики
У Кафедра прикладної математики
Факультет управління фінансами та бізнесу
У Кафедра економіки та публічного управління
У Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом
У
У
У
У

Фізичний факультет
Кафедра загальної фізики
Кафедра фізики металів
Кафедра астрофізики
Кафедра фізики твердого тіла

Філологічний факультет
У Кафедра української мови імені професора Івана Ковалика
У Кафедра українського прикладного мовознавства

У Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка
У Кафедра слов ’янської філології імені професора Ілларіона Свєнціцького
У Кафедра польської філології
Філософський факультет
У Кафедра теорії та історії політичної науки
У Кафедра теорії та історії культури
У Кафедра психології
Хімічний факультет
У Кафедра аналітичної хімії
У Кафедра фізичної та колоїдної хімії
У
У
У
У

Юридичний факультет
Кафедра адміністративного та фінансового права
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
Кафедра соціального права
Кафедра теорії та філософії права
§2

У конкурсі можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь та/або
вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.
§3

Заяви на ім'я Ректора Університету та необхідні документи (про освіту,
науковий ступінь, вчене звання, автобіографію, особовий листок із обліку кадрів,
список наукових праць, винаходів) подавати через загальну канцелярію протягом
місяця з дня публікації оголошення про конкурс у газеті "Високий замок".
§4

Кафедрі та зборам трудового колективу факультету розглянути програми
претендентів щодо розвитку кафедри та подати на розгляд Атестаційно-кадрової
комісії Вченої ради Університету пропозиції щодо кандидатур на посаду завідувача
кафедри до 21 травня 2021 року.
§5
Вченій раді Університету розглянути програми кандидатів на посади
завідувачів кафедр і таємним голосуванням обрати завідувачів кафедр до ЗО
червня 2021 року.
Підстава: службові подання деканів факультетів.

Ректор

В. П. Мельник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
НАКАЗ
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Про оголошення конкурсу
на заміщення посад
завідувачів
кафедр
В додаток до наказу Ректора від 2.04.2021 р. № 1114 відповідно до Закону
України "Про вищу освіту та "Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного
університету імені Івана Франка"
наказую:
§1

Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри
математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики
механіко-математичного факультету.
§2
У конкурсі можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь та/або
вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.
§3

Заяви на ім'я Ректора Університету та необхідні документи (про освіту,
науковий ступінь, вчене звання, автобіографію, особовий листок із обліку кадрів,
список наукових праць, винаходів) подавати через загальну канцелярію протягом
місяця з дня публікації оголошення про конкурс у газеті "Високий замок".
§4

Кафедрі та зборам трудового колективу факультету розглянути програми
претендентів щодо розвитку кафедри та подати на розгляд Атестаційно-кадрової
комісії Вченої ради Університету пропозиції щодо кандидатур на посаду завідувача
кафедри до 2 1 травня 2021 року.
§5
Вченій раді Університету розглянути програми кандидатів на посаду
завідувача кафедри і таємним голосуванням обрати завідувача кафедри до ЗО
червня 2021 року.
Підстава: службове подання декана
Гурана І.Й.
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Ректор

механіко-математичного факультету

В. П. Мельник

