Громадські організації

Ректор
Ректорат
Колегіальні і дорадчі органи
управління та
самоврядування

Конференція
трудового
колективу

Вчена рада

Комісія з акредитації та
ліцензування

РЕКТОР
Приймальна
комісія

Помічник ректора

Комісія з
кваліфікаційних справ

Проректори

Навчальнометодична
рада

Помічник ректора

Комісія з бюджету

Перший проректор

Керуючий справами

Видавнича рада

Відділ кадрів
Підрозділи одного рівня, які
підпорядковуються
конкретним проректорам

Науковотехнічна
рада

Комісія
соціального
страхування

Загальна канцелярія

Структура даних підрозділів

Дрібніші структурні елементи
підрозділів

Юридичний відділ

Факультети, відділення ІПОДП

Тендерний комітет

Прес-центр

Бухгалтерська
служба
Планово-фінансовий
відділ

Інститут післядипломної
освіти та
доуніверситетської
підготовки

Хімічний

Філософський

Відділ технічних
засобів навчання

Наукова бібліотека

Студентський
відділ

Музей історії
Університету

Центр моніторингу

Палеонтологічний
музей

Архів

Іноземних мов

Центр
забезпечення
якості освіти

Відокремлений структурний
підрозділ «Педагогічний фаховий
коледж ЛНУ імені Івана Франка»

Юридичний

Економічний

Факультет
міжнародних
відносин

Педагогічної
освіти

Біологічний

Геологічний

Кафедри, відділення коледжів,
спеціальності ІПОДП

Проректор з навчально-виробничої та
адміністративно-господарської роботи

Відділ охорони праці
Загальноуніверситетські
кафедри
Відділ з питань
пожежної безпеки та
цивільного захисту

Лабораторії, філії кафедр,
кабінети, майстерні
Вчені ради, цикльові та
методичні комісії

Режимно-сектрений
відділ

Експлуатаційнотехнічний відділ

Господарський відділ

Відділ сторожової
охорони

Відділ з питань пожежної
безпеки та цивільного
захисту

Транспортний відділ

Відділ постачання

Ремонтно-будівельний
відділ

Відділ проектнокошторисної документації
та технічного нагляду

Служба головного
енергетика

Спортивно-оздоровчий
табір «Карпати»

Навчально-наукові
стаціонари

Коледжі

Відділ військового
обліку

Інститут післядипломної освіти
та доуніверситетської
підготовки
Інші підрозділи ІПОДП

Центри ІПОДП

Структурні
частини
підрозділів
яких немає
в індексації,
але вони
діють

Відділ
аспірантури та
докторантури

Науководослідна частина

Управління
фінансами і бізнесу

Проректор з науково-педагогічної роботи та
інформатизації

Проректор з науково-педагогічної роботи та
соціальних питань і розвитку

Проректор з наукової роботи

Відділ
міжнародних
зв'язків

Видавництво

Географічний

Журналістики

Наукові об єкти Університету, що
становлять «Національне
надбання»

Культури і
мистецтв

Філологічний

Музей
археології

Зоологічний
музей

Астрономічна
обсерваторія

Кафедра безпеки
життєдіяльності

Музей рудних
формацій

Мінералогічний
музей

Ботанічний сад

Історичний

Кафедра фізичного
виховання і спорту

Інформаційноаналітичний часопис
«Каменяр»

Студентське містечко

Механікоматематичний

Електроніки

Центр культури та
дозвілля

Органи
студентського
самоврядування

Факультет прикладної
математики та
інформатики

Фізичний

Їдальні

Медичний пункт

Центр мережевих
технологій та ІТ
підтримки

Центр маркетингу
та розвитку

Організаційнометодичний центр
електронного навчання

Відділ АСУ-ВНЗ
«Сигма»

Відділ технічних
засобів навчання

Відділ по роботі з
ЄДЕБО

