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ЗАТВЕРДЖЕНО:
на засіданні вченої ради ДонДУУ
Рішення 1/1 від 24.09.2015р.
ПЛАН
РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
ДонДУУ
на 2015–2016 навчальний рік
№
п/п
1

Дата

Порядок денний

Доповідач

24.09.2015

1. Затвердження плану роботи вченої ради Голова вченої ради С.Ф.Марова
університету на 2015 – 2016 н. рік
2. Підсумки та ефективність вступної Відповідальний
кампанії та заходи щодо забезпечення приймальної
набору студентів до ДонДУУ на 2015– О.В.Петренко
2016 н. рік

секретар
комісії

3. Про організацію профорієнтаційної Завідувач Центра довузівської
роботи та завдання щодо її поліпшення
підготовки О.В. Кравченко.
4. Про організацію навчального процесу на Проректор з навчальної роботи
2015 – 2016 навчальний рік
В.І. Токарева
Начальник навчального відділу
О.А.Стасюк
5. Про стан патріотично-виховної роботи
та
студентське
самоврядування
в Голова вченої ради С.Ф.Марова
Донецькому державному університеті
управління.
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27.10.2015

Різне.
1. План фінансово-господарської діяльності Головний
університету на 2016 р.
М.А.Юхненко

бухгалтер

2. Про затвердження посадових інструкцій Голова ради С.Ф.Марова
підрозділами університету.
3. Про поновлення діяльності університету Проректор з наукової роботи
щодо проведення науково-методичних та О.В. Балуєва
наукових конференцій і семінарів на базі
ДонДУУ у 2015-2016рр. Заходи щодо
активізації роботи по покращенню
результатів
Різне.
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24.11.2015

1.Про
результати
спеціальностей університету

2
акредитації Проректор з навчальної роботи
В.І. Токарева

2. Про роботу бібліотеки ДонДУУ і процес Директор бібліотеки Т. М.
комплектації
навчально-методичними Сафроненко
матеріалами .
3. Про стан готовності приймальної комісії Відповідальний
секретар
до проведення вступних випробувань і приймальної комісії ДонДУУ
перспективи набору студентів заочної О.В.Петренко
форми навчання. на 2015 – 2016 н. рік.
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29.12.2015

Різне.
1. Про роботу спеціалізованої вченої ради
ДонДУУ

Голова спеціалізованої
вченої ради

2. Звіт аспірантів, здобувачів і докторантів Завідувач
про виконання індивідуальних планів.
А.С.Кумачова

аспірантурою

3. Затвердження тем дисертаційних Проректор з наукової роботи
досліджень та призначення наукових О.В. Балуєва
консультантів та наукових керівників.
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19.01.2016

Різне.
1. Звіт про науково-дослідну діяльність Проректор з наукової роботи
ДонДУУ за 2015 рік.
О.В. Балуєва
2. Про діяльність Вугледарського коледжу
та перспективи розвитку.

6

7

10.02.2016

17.03.2016

Директор
С.В.Макоткін

коледжу

Різне.
1. Про роботу центру післядипломної Завідувач Центру
освіти.
післядипломної освіти
І.М.Бондар
2. Обговорення результатів зимової сесії Начальник навчального відділу
студентів університету денної та заочної О.А.Стасюк
форм навчання.
Різне
1. Про стан справ щодо підготовки до Проректор з навчальної роботи
акредитації спеціальностей університету.
В.І.Токарева
2. Про оптимізацію та технічне Начальник навчального відділу
забезпечення навчального процесу в О.А.Стасюк
університеті.
Різне.
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21.04.2016

1. Про результати організації патріотично- Декани факультетів
виховної
роботи
на
факультетах
університету
2. Затвердження робочих та навчальних Проректор з навчальної роботи
планів на 2016-2017 навчальний рік.
В.І.Токарева
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26.05.2016

Різне.
1. Звіт про діяльність студентського Голова студентської ради
самоврядування в Донецькому державному Якуш К.В.
університеті управління.
2. Про стан і розвиток міжнародних Начальник відділу міжнародних
зв’язків
Донецького
державного зв’язків І.М.Сікорська
університету управління у сучасних
умовах.
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23.06.2016

Різне
1. Про роботу екзаменаційних комісій та Проректор з навчальної роботи
якість підготовки фахівців у 2015-2016 н.р В.І.Токарева
2. Про виконання рішень вченої ради Вчений секретар В.В.Морева
університету.
3. Про перспективи і напрямки розвитку Голова вченої ради С.Ф.Марова
університету.
Різне.

Вчений секретар

В.В.Морева

