Квоти до складу
Вченої ради університету
За посадами
1. ректор

2. перший проректор
3. проректор з наукової роботи
4. проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та міжнародних
зв'язків
5. проректор з адміністративно-господарської роботи
6. директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового
господарства (ІЛСПГ)
7. директор Навчально-наукового інституту деревооброблювальних
технологій і дизайну (ІДТД)
8. директор Навчально-наукового інституту інженерної механіки,
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (ІІМАКІТ)
9. директор Навчально-наукового інституту екологічної економіки і
менеджменту (ІЕЕМ)
10. вчений секретар
11. директор науково-технічної бібліотеки
12. головний бухгалтер
13. голова профспілкового комітету працівників
14. голова профспілкового комітету студентів і аспірантів
15. голова студентської ради
► Виборні представники, які представляють наукових,
науково-педагогічних працівників і обираються з числа
завідувачів кафедр, професорів, докторів наук
ІЛСПГ
16. кафедра лісівництва
17. кафедра лісової таксації та лісовпорядкування
18. кафедра лісових культур і лісової селекції
19. кафедра ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу
20. кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та
урбоекології
ІДТД
21. кафедра технологій сушіння і захисту деревини
22. кафедра технологій меблів і виробів з деревини
23. кафедра деревинних композиційних матеріалів, целюлози і паперу
24. кафедра лісопиляння, столярних і деревинних будівельних виробів
25. кафедра дизайну
26. кафедра інформаційних технологій
27. кафедра безпеки життєдіяльності
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28. кафедра фізики
29. кафедра хімії
ІІМАКІТ
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
3*8.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
4
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

кафедра лісових машин
кафедра лісопромислового виробництва та лісових доріг
кафедра деревообробного обладнання та інструментів
кафедра технології матеріалів і машинобудування
кафедра прикладної механіки
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
ІЕЕМ
кафедра економічної теорії
кафедра екологічної економіки
кафедра менеджменту організацій і адміністрування
кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
кафедра економіки підприємства
кафедра обліку і аудиту
кафедра вищої математики
кафедра екології
Кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін
кафедра історії України, політології та права
кафедра філософії та психології
кафедра соціології та культурології
кафедра іноземних мов
кафедра фізичного виховання
Виборні представники, які представляють інших
працівників і працюють на постійній основі
центр доуніверситетської та післядипломної освіти
Ботанічний сад
навчально-методичний відділ
навчально-виробничий лісокомбінат
технологічний коледж
лісотехнічний коледж
Виборні представники з числа осіб органів студентського
самоврядування
студент ІЛСПГ
студент ІДТД
студент ІІМАКІТ
студент ІЕЕМ

Чисельність (осіб):

За посадами
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Виборні представники
у т.ч.
ІЛСПГ
ІДТД
ІІМАКІТ
ІЕЕМ
кафедри гуманітарносоціальних дисциплін
інші підрозділи

39
5
9
6
8
5
6 •

Виборні представники з числа осіб
органів студентського самоврядування 4
Всього:

58

Встановлено ухвалою Вченої ради університету 29 червня 2017 року.
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