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ПЛАН
роботи Ради факультету КІТ
на осінній семестр 2018/2019 навчального року
Вересень
1. Підсумки літньої екзаменаційної сесії, прийому абітурієнтів на
перший та старші курси та зарахування студентів на 5-й курс, затвердження
заходів по вдосконаленню учбового процесу на 2018/2019 навч. рік. (Доп.
декан Главчев М.І.)
2. Організація ліквідації заборгованостей студентами факультету. (Доп.
зам. декана Скородєлов В.В. )
3. Про профорієнтаційну роботи з прийому абітурієнтів на 2018-19 н.р,
та абітурієнтів з технікумів та коледжів на старші курси. (Доп. зав. кафедрами).
4. Розробка нових навчальних планів. (Доп. зав. кафедрами)
5. Про створення проектних груп та груп забезпечення спеціальності.
Жовтень
Аналіз підсумків прийому до факультету та профорієнтаційні заходи
на наступну вступну компанію (доп. Главчев М.І.)
2. Затвердження заходів, щодо кількісної та якісної підготовки
студентів за результатами сесії. (доп. Главчев М.І.)
3. Підготовка
та проведення перших етапів Всеукраїнських
студентських олімпіад з фахових дисциплін. (Доп. зав.каф.)
4. Про хід виконання програми переддипломної практики студентами
кафедр. (Доп. зав. каф.).
5. Затвердження
навчальних
планів
зі
спеціальностей
студентів (Доп. зам. декана Скородєлов В.В.).
6. Виховна робота на факультеті. (доп. Баленко О.І.)
1.

Листопад

1. Звіт кафедр з напрямку методичного забезпечення з проведення
модульних контролів. (доп. зав.каф.)
2. Стан роботи кафедр з госпдоговірної та бюджетної тематик. (доп.
Дмиттрієнко В.Д. )
3. Затвердження плану прийому до аспірантури. (доп. Леонов С.Ю.)
4. Про хід підготовки студентів-іноземців. Учбово-виховна робота
серед студентів-іноземців. (доп. зам. декана Черних О.П.)
Грудень
1. Результати модульних контролей та підготовка до зимової
екзаменаційної сесії. (Доп. зам. декана Скородєлов В.В.)
2. Атестація аспірантів. (доп. Леонов С.Ю.)
3. Хід виконання студентами кафедр дипломних проектів. (Доп. зав.
каф.)
Січень
1. Про методичне забезпечення та підготовку студентів-заочників
(спеціалістів, магістрів).( Доп. зав.каф.)
2. Профорієнтаційна робота кафедр факультету та робота в напрямку по
організації залучення випускників технікумів до вступу на спеціальності КІТ
факультету. (Доп. Філоненко А.М.)
3. Стан готовності до захисту дипломних проектів. (Доп. зав. каф.)
4. Підготовка студентських команд для участі у Всеукраїнських
олімпіадах з фахових дисциплін. (Доп. зав. каф.)
5. Затвердження звіту роботи Вченої Ради КІТ-факультету за осінній
семестр 2018/2019 навчального року.
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