План роботи вченої ради факультету економіки та бізнесу
на ІІ півріччя 2017-2018 навчального року
Лютий
1. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії.
2. Формування програм вступних іспитів в розрізі спеціальностей і освітніх рівнів.
3. Попередній розгляд навчальних планів факультету.
4. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті.
5. Про стан підготовки студентів до другого туру предметних олімпіад та олімпіад зі
спеціальностей.
6. Про стан підготовки до державної атестації магістрів.
7. Різне.
Березень
1. Підсумки атестації студентів за лютий.
2. Аналіз попередніх результатів профорієнтаційної роботи та статистика реєстрації на
ЗНО.
3. Формування фахового наукового збірника факультету.
4. Про стан виконання стратегічного плану розвитку факультету і кафедр.
5. Про підготовку до акредитації освітніх програм факультету.
6. Різне.
Квітень
1. Підсумки атестації студентів за березень.
2. Результати складання ПМК-І
3. Формування структурно-логічних схем фахової підготовки відповідно до освітніх
програм.
4. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті.
5. Про стан впровадження дуальної освіти на факультеті.
6. Різне.
Травень
1. Підсумки атестації студентів за квітень.
2. Про стан профорієнтаційної роботи факультету.
3. Про стан підготовки навчальних та виробничих практик факультету.
4. Різне.
Червень
1. Підсумки атестації студентів за травень.
2. Аналіз попередніх результатів профорієнтаційної роботи факультету в розрізі кафедр і
освітніх програм.
3. Підготовка до державної атестації бакалаврів.
4. Різне.
Липень
1. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії.
2. Аналіз результатів державної атестації за 2017-2018 н.р.
3. Затвердження звітів кафедр, деканату, факультету за 2017-2018 навчальний рік.
4. Підведення підсумків рейтингового оцінювання роботи кафедр факультету.
5. Різне.

Декан факультету

Карман С. В.

План роботи вченої ради факультету економіки та бізнесу
на І півріччя 2017 – 2018 навчального року
Вересень
05 вересня 2017 р. протокол № 1
1. Звіт аспірантки денної аспірантури ТДАТУ АНАСТАСОВОЇ К.А. за
темою «Формування ефективної системи фінансування аграрних підприємств» науковий керівник д.е.н., доцент ТРУСОВА Н.В.
2. Звіт аспірантки денної аспірантури ТДАТУ МАРЧУК А.О. за темою
«Маркетингові комунікації виробників молочної продукції на ринку дитячого
харчування» - науковий керівник д.е.н., доцент ЛЕГЕЗА Д.Г.
3. Різне.
20 вересня 2017 р. протокол № 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Склад вченої ради факультету.
План роботи вченої ради факультету на І семестр 2017 – 2018 н. р.
Плани роботи кафедр факультету на 2017 – 2018 навчальний рік.
Склад профорієнтаційної групи факультету на 2017 – 2018 навчальний рік.
План профорієнтаційної роботи на 2017 – 2018 навчальний рік.
План виховної роботи факультету на 2017 – 2018 навчальний рік.
План роботи факультету на 2017 – 2018 навчальний рік.
Різне.
8.1 Результати роботи фахової збірки за 2016 – 2017 н.р.
8.2 Звіт аспірантки кафедри менеджменту ЯРЧУК А.В. за 2 рік навчання в
денній аспірантурі (науковий керівник д.е.н. професор СИНЯЄВА Л.В.).

Грудень
27 грудня 2017 р. протокол № 3
1. Підведення підсумків ПМК 2, засідань кафедр з питань порушення
навчальної дисципліни.
2. Про стан використання електронних журналів викладача.
3. Про результати складання зимової екзаменаційної сесії студентами
факультету.
4. Звіт профорієнтаційної групи факультету, кафедр факультету про
результати роботи за листопад-грудень та виконання плану профорієнтаційних
заходів.
5. Різне.

Голова вченої ради
факультету економіки та бізнесу
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