План роботи вченої ради університету на 2015-2016 н.р.
№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Планові заходи
Про обрання на посади науково-педагогічних
працівників.
Про дозвіл на читання лекційних курсів
викладачам.
Підсумки вступної кампанії у 2015 році та
завдання щодо формування контингенту
студентів у 2016 році.
Обговорення квот кількісного складу і квот
щодо формування складу вченої ради
університету та Конференції трудового
колективу.
Про готовність матеріально-технічної бази
університету до 2015-2016 навчального року.
Обговорення проекту Плану роботи вченої
ради університету на 2015-2016 навчальний
рік.

Термін
виконання

Відповідальні

серпень 2015 р.

перший проректор

серпень 2015 р.

перший проректор

вересень 2015 р.

відповідальний
секретар приймальної
комісії

вересень 2015 р.

ректор університету

вересень 2015 р.

головний інженер

вересень 2015 р.

вчений секретар

7.

Створення та підтримка дистанційного
навчання в університеті.

декан факультету
управління,
жовтень 2015 р.
адміністрування та
інформаційної діяльності

8.

Стратегія розвитку національнопатріотичного виховання в університеті.

жовтень 2015 р.

Пейков В.М.

9.

Про основні завдання профорієнтаційної
роботи на 2015-2016 навчальний рік.

жовтень 2015 р.

завідувач навчальновиробничої та
педагогічної практик

жовтень 2015 р.

вчений секретар

листопад 2015 р.

завкафедри фізичного
виховання

листопад 2015 р.

завідувач відділу
моніторингу та
забезпечення якості
освіти

листопад 2015 р.

голова студентської
ради

листопад 2015 р.

проректор з науковопедагогічної роботи

листопад 2015 р.

перший проректор

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

Затвердження Плану роботи вченої ради
університету на 2015-2016 навчальний рік.
Стан та перспективи навчально-наукової,
виховної та кадрової роботи кафедри
фізичного виховання.
Про результати перевірки якості базових
знань студентів І курсу.
Студентське самоврядування університету як
чинник організації наукової, навчальної і
виховної роботи.
Затвердження Положення про підвищення
кваліфікації науково-педагогічних
працівників університету.
Затвердження Положення про дипломну та
магістерську роботи, розробка єдиних вимог
і критеріїв.
Затвердження Правил прийому до
Ізмаїльського державного гуманітарного
університету на 2016 рік.

відповідальний
листопад 2015 р. секретар приймальної
комісії

17.
18.

19.
20.
21.

Стан, проблеми й перспективи розвитку
факультету управління, адміністрування та
інформаційної діяльності.
Організаційно-методичне забезпечення
самостійної позааудиторної роботи студентів.
Сучасний стан і перспективи розвитку
міжнародного наукового співробітництва.
Затвердження Положення про науководослідну роботу студентів як складову
навчального процесу.
Підсумки науково-дослідної роботи ІДГУ в
2015 році.

грудень 2015 р.

декан факультету
управління,
адміністрування та
інформаційної діяльності

грудень 2015 р.

голова робочої групи

грудень 2015 р.

Шавловська Т.С.

грудень 2015 р.

проректор з науковопедагогічної роботи

лютий 2016 р.

проректор з науковопедагогічної роботи
декан факультету
педагогічного
факультету

22.

Професійно орієнтована підготовка студентів
педагогічного факультету.

лютий 2016 р.

23.

Затвердження звіту про виконання
кошторису за 2015 рік та схвалення
кошторису на 2016 рік.

лютий 2016 р.

головний бухгалтер

24.

Про роботу студентського відділу кадрів у
2015 році.

лютий 2016 р.

адміністратор з
обслуговування
інформаційних систем

25.

Про впровадження інноваційних технологій
у навчальну й адміністративну діяльність.

березень 2016 р.

декан факультету
управління,
адміністрування та
інформаційної діяльності

26.

Якість підготовки фахівців за освітнім
ступенем «магістр».

березень 2016 р.

голова робочої групи

27.

Про затвердження та шляхи реалізації
Концепції вивчення іноземних мов в ІДГУ.

28.

Стан, проблеми й перспективи розвитку
факультету іноземних мов.

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Про програму заходів щодо підвищення
якості освіти в університеті.
Про виховну роботу в гуртожитках.
Стан, проблеми й перспективи розвитку
факультету української філології та
соціальних наук.
Про реалізацію заходів із запобігання
корупції та хабарництва в університеті.
Інтеграція інформаційно-бібліотечної
діяльності та науково-освітнього процесу
університету.
Аналіз навчальної роботи університету за
2015-2016 навчальний рік: якість освіти та
шляхи її вдосконалення.
Про виконання рішень вченої ради за січеньтравень 2016 року.
Про заходи щодо організованого початку
2016-2017 навчального року.

березень 2016 р.
квітень 2016 р.
квітень 2016 р.
квітень 2016 р.
травень 2016 р.

завідувач кафедри
англійської мови та
перекладу
декан факультету
іноземних мов
завідувач відділу
моніторингу та
забезпечення якості
освіти

директор студмістечка
декан факультету
української філології
та соціальних наук

травень 2016 р.

помічник ректора

травень 2016 р.

завідувач бібліотеки

червень 2016 р.

перший проректор

червень 2016 р.

ректор університету

червень 2016 р.

перший проректор

