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ПЛАН
роботи Вченої Ради КІТ- факультету
на весняний семестр 2017/2018 навч. року
Лютий
1. Затвердження складу Вченої Ради КІТ-факультету, призначення голови
Ради, вченого секретаря, розподіл обов’язків.
2. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії. Результати захисту
дипломних робіт. Ліквідація академічної заборгованості. Проведення практики
студентів.
3. Про правила призначення і виплати стипендії студентам факультету
4. Про виконання індивідуальних завдань працівниками факультету
Березень
1. Контроль відвідування занять студентами.
2. Звіт аспірантів та їх керівників.
3. Про готовність сайтів та дистанційних курсів кафедр факультету до
нового набору.
4. Про укладення договорів по заявкам на спеціалістів та магістрів.
5. Виконання програми «Підручник» та затвердження програми
факультету на наступний період
6. Про роботу по новому набору на 1-й та старші курси. Організація
приймальної комісії факультету.
Квітень
1. Поточні результати екзаменаційної сесії 4-го курсу та готовність до
переддипломної практики.
2. Результати та перспективи розвитку кафедр факультету.
3. Навчально-виховна робота керівників груп в академічних групах
факультету. Хід виконання комплексного плану виховної роботи зі студентами.
4. Робота по новому набору.
5. Про укладення договорів з госпдоговірних та держбюджетних тем. Хід
виконання поточних договорів.

Травень
1. Про підготовку науково-педагогічних кадрів для поповнення
професорсько-викладацького складу факультету.
2. Про підвищення кваліфікації викладачів спеціальних кафедр
факультету.
3. Про методичне забезпечення лабораторного практикуму за
спеціальностями кафедри.
4. Про підготовку до захисту бакалаврських та магістерських робіт.
Червень
1. Результати захисту бакалаврських, магістерських дипломних робіт за
спеціальностями факультету та висунення найкращих робіт на конкурс НТУ
«ХПІ».
2. Підготовка до нового навчального року.
3. Результати профорієнтаційної роботи по прийому абітурієнтів на 1 курс,
та абітурієнтів з технікумів та коледжів на старші курси.
4. Про оновлення технічного забезпечення кафедр факультету для
проведення навчального процесу, наукових конференцій, семінарів.
5. Розгляд кандидатур студентів для прийому в магістратуру та
аспірантуру.
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