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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Лінгвістичний
центр
Департаменту
міжнародної
освіти,
скорочена
назва ЛЦДМО (далі – ЦЕНТР) - є створеним при Департаменті міжнародної
освіти Сумського державного університету (далі - ДМО) і не має прав юридичної особи.
1.2 ЦЕНТР здійснює свою діяльність у відповідності до законодавства
України, чинної, у тому числі внутрішньо університетської, нормативної бази та
цього Положення.
2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
2.1. ЦЕНТР створений для:
1)
підвищення рівня мовної підготовки студентів, аспірантів, викладачів і співробітників університету, інших навчальних закладів, державних і недержавних організацій, підприємств різних форм власності, приватних осіб, у
тому числі для організації міжнародного обміну студентами і фахівцями;
2)
надання перекладацьких послуг для іноземних громадян, що навчаються в СумДУ;

3)
забезпечення навчального процесу сучасними вітчизняними і закордонними друкарськими, інформаційними та іншими джерелами, що мають безпосереднє
відношення до діяльності ЦЕНТРУ та для розширення доступу до цих джерел студентів і
співробітників університету;
4)
розвитку міжнародних зв’язків у сфері діяльності ЦЕНТРУ та у рамках його компетентності, що делегуються ЦЕНТРУ керівництвом університету;
2.2. Підвищення рівня мовної підготовки студентів університету здійснюється ЦЕНТРОМ у групах різного рівня:
- для студентів СумДУ – громадян України, які бажають вдосконалювати
свою мовну підготовку, - організовуватимуться курси різних рівнів складності з вивчення
іноземних мов, крім англійської, німецької та французької;
- для студентів СумДУ – іноземних громадян, які бажають вдосконалювати свою
мовну підготовку, - організовуватимуться курси різних рівнів складності з
вивчення іноземних мов, понад обсягів, встановлених навчальними планами;
- для іноземних громадян, які бажають вдосконалювати свою мовну підготовку, організовуватиметься мовне стажування.
{Пункт 2.2 доповнено новим абзацом згідно з наказом №0211-І від 03.05.2017}
3. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ТА ЙОГО КАДРОВЕ І
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.1. Керівництво та управління діяльністю ЦЕНТРА здійснюється безпосередньо
директором
ДМО
або
іншою
посадовою
особою
у
разі
визначення
цього наказом ректора. Керівник ЦЕНТРУ відповідає за виконання договірних зобов’язань,
організаційне
та
технічне
забезпечення
робіт,
контролює
рух
надходжень до спецфонду від діяльності ЦЕНТРУ та їх розподіл відповідно до
цього Положення, звітує перед керівництвом СумДУ за роботу ЦЕНТРУ.
3.2. Діяльність ЦЕНТРУ здійснюється за рахунок коштів, які надходять від:
- оплата юридичними та фізичними особами за виконані ЦЕНТРОМ роботи та надані
послуги;
- спонсорської допомоги, благодійних внесків;
- інші джерела фінансування, що не суперечать чинному законодавству
України.
Вартість послуг, що надаються ЦЕНТРОМ визначаються кошторисами, затвердженими
ректором.
3.3. Послуги для юридичних та фізичних осіб надаються згідно із договором або на підставі заяви.
Розрахунки за послуги, що надаються у рамках діяльності ЦЕНТРУ за
договорами із юридичними особами, фізичними особами проводяться через
банківські установи або через касу СумДУ у встановленому порядку.
3.4. Після сплати податків, обсяги яких розраховуються від загальної суми надходжень
(якщо це передбачено законодавством), 10% коштів спрямовується на відшкодування
загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності Лінгвістичного центру
департаменту міжнародної освіти: окремо визначається частина коштів, що спрямовується на
оплату комунальних послуг та частина фонду заробітної плати загальноуніверситетських
підрозділів (згідно затвердженої методики); відповідна частина коштів спрямовується на оплату
праці безпосередніх виконавців.

Частка коштів, що залишилася, спрямовується в частині 95% на матеріальне
стимулювання безпосередніх виконавців робіт, співробітників, у тому числі, інших структурних
підрозділів університету, які сприяють виконанню робіт, а 5% - на інші витрати, що
забезпечують відповідну діяльність Лінгвістичного центру департаменту міжнародної освіти.
{Пункт 3.4 викладений згідно з наказом №995-І від 19.12.2012}
{Абзац другий пункту 3.4 викладений згідно наказу №0159-І від 18.02.2021}
3.5. Виконання робіт може проводитися як штатними співробітниками
ДМО, так і за сумісництвом або за іншими формами організації праці згідно із законодавством.
3.6. Виконання
основних
завдань
забезпечується
професорсько-викладацьким і навчально-допоміжним складом кафедри мовної підготовки іноземних
громадян, кафедри теорії та практики перекладу, кафедри германської філології, кафедри
іноземних
мов,
співробітниками
інших
підрозділів
університету, або із залученням сторонніх осіб.
3.7. ЦЕНТР має право використовувати матеріальну і методичну базу ДМО
та інших структурних підрозділів університету.
4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Усі зміни до даного Положення мають бути
ради СумДУ та затверджуються ректором, або наказом ректора.
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