
План роботи вченої ради факультету економіки та бізнесу  

на І півріччя 2019-2020 н. р. 

 

 
Вересень  

1. Затвердження складу вченої ради факультету на 2019-2020 н. р. 

2. Затвердження плану роботи вченої ради факультету на І півріччя 2019-2020 н. р. 

3. Затвердження головних пріоритетів та стратегічних завдань діяльності 

факультету на 2019-2020 н. р. 

4. Затвердження плану виховної роботи на факультеті на 2019-2020 н. р. 

5. Затвердження планів роботи кафедр та індивідуальних планів науково-

педагогічного складу факультету на 2019-2020 н. р. 

6. Звіт аспірантів факультету за рік. 

7. Аналіз профорієнтаційної роботи факультету за 2018-2019 н.р. Затвердження 

плану профорієнтаційної роботи факультету на 2019-2020 н.р. 

8. Аналіз відвідуваності занять студентами факультету. Заслуховування звітів 

деканату та завідувачів кафедр із запрошенням окремих кураторів академічних 

груп. 

9. Різне. 

 

 

Жовтень 

1. Аналіз відвідуваності занять студентами факультету. Заслуховування звітів 

деканату та завідувачів кафедр із запрошенням окремих кураторів академічних 

груп.  

2. Підведення підсумків атестації студентів за вересень, результатів засідань 

кафедр з питань порушення навчальної дисципліни. 

3. Затвердження плану роботи студентського самоврядування факультету на І 

півріччя  2019-2020 н. р. 

4. Затвердження програм та графіку державної атестації на факультеті. 

5. Про організацію підготовки до акредитацій спеціальностей факультету. 

6. Звіт профорієнтаційної групи про результати роботи за вересень. 

7. Різне. 

 

 

Листопад 

1. Аналіз відвідуваності занять студентами факультету. Заслуховування звітів 

деканату та завідувачів кафедр із запрошенням окремих кураторів академічних 

груп. 

2. Підведення підсумків атестації студентів за жовтень, результатів ПМК 1, 

засідань кафедр з питань порушення навчальної дисципліни. 

3. Про підготовку навчальних планів на 2019-2020 н. р. 

4. Про стан впровадження дуального навчання. 

5. Про стан науково-методичного забезпечення виробничих практик для студентів 

4 курсу та магістрів факультету. 

6. Звіт профорієнтаційної групи про результати роботи за жовтень. 

7. Звіт кафедр факультету про проведені профорієнтаційні заходи з молоддю міста. 

8. Різне. 

 

 

 

 



Грудень 

1. Аналіз відвідуваності занять студентами факультету. Заслуховування звітів 

деканату та завідувачів кафедр із запрошенням окремих кураторів академічних 

груп. 

2. Підведення підсумків атестації студентів за листопад, результатів ПМК 2, 

засідань кафедр з питань порушення навчальної дисципліни. 

3. Про підготовку навчальних планів на 2019-2020 н. р. 

4. Про стан використання електронних журналів викладача. 

5. Про результати складання зимової екзаменаційної сесії студентами факультету. 

6. Звіт профорієнтаційної групи про результати роботи за листопад. 

7. Звіт кафедр факультету про проведені профорієнтаційні заходи з молоддю міста. 

8. Про виконання плану роботи студентського самоврядування факультету на І 

півріччя  2019-2020 н. р. 

9. Про виконання планів роботи кафедр та індивідуальних планів науково-

педагогічного складу факультету за 1 семестр 2019-2020 н. р. 

10. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради факультету  

економіки та бізнесу Карман С.В. 


