ПОЛОЖЕННЯ
про індивідуальне громадське членство
в Українському Інституті спелеології і карстології

1. Членами Інституту можуть бути, за їхнім бажанням, письмовою заявою й після
затвердження Вченою радою Інституту, вітчизняні й закордонні фахівці, які
проводять ініціативні дослідження в галузі спелеології, карстології й суміжних наук
або сприяють таким дослідженням, і бажають брати участь у науковій і науковоорганізаційній діяльності Інституту.
2. Наукові співробітники Інституту є його членами за посадою на період роботи в
Інституті. У випадку звільнення (припинення контракту) співробітника Інституту,
його членство може бути продовжене за поданням письмової заяви й
затвердженням Вченою радою.
3. Члени Інституту мають право:
3.1. Брати участь у дослідженнях, наукових конференціях і симпозіумах, що
проводяться Інститутом, а також у засіданнях розширеної Вченої ради Інституту.
3.2. Пропонувати до робочого плану Інституту тематику ініціативних досліджень і
користуватися підтримкою Інституту у виконанні таких робіт. Інститут може
використовувати свої наявні ресурси для підтримки ініціативних досліджень членів
Інституту, якщо такі теми пройшли затвердження на Вченій раді й відповідають
основним напрямкам наукової діяльності Інституту і його поточній науковій
тематиці.
3.3. Брати участь у розробці наукових проектів (заявок) та їхньому представленні
Інститутом, після затвердження Вченою радою, для участі у відповідних
конкурсах. За результатами конкурсів члени Інституту можуть отримувати
необхідні ресурси й виконувати відповідні дослідження на базі Інституту та за його
підтримкою.
3.4. Публікувати результати своїх досліджень у наукових виданнях Інституту й на
його веб-сайті, отримувати доступ до привілейованих ресурсів цього веб-сайта,
відкривати й вести там свою персональну сторінку.
3.5. Користуватися бібліотекою й архівами Інституту.
3.6. Користуватися, за згодою дирекції Інституту, науково-дослідною й
допоміжною інфраструктурою Інституту для виконання ініціативних досліджень.
3.7. Користуватися підтримкою Інституту в підвищенні своєї наукової кваліфікації
шляхом підготовки й апробації дисертаційних робіт, проходженні стажувань, і т. ін.
4. Члени Інституту зобов’язані:
4.1. Піклуватися про наукову репутацію Інституту й сприяти її підвищенню.
4.2. Сприяти розвитку інформаційної й іншої наукової інфраструктури Інституту.

4.3. Сприяти Інституту в його науково-організаційних заходах.
4.4. Надавати Інституту консультації й здійснювати експертизу в галузі своєї
компетенції.
5. Членство в Інституті може бути припинене за бажанням і письмовою заявою
члена.
Виключення зі членів Інституту може бути здійснене за рішенням Вченої ради
Інституту у випадках визнання діяльності особи такою, що грубо порушує дане
Положення й завдає істотної шкоди інтересам Інституту.

