КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 4

засідання Вченої ради університету
від 25.11.2016 року
Заслухавши і обговоривши питання порядку денного і з метою подальшого
вдосконалення якості підготовки фахівців у Київському міжнародному університеті,
Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Про готовність структурних підрозділів Університету до зимової заліковоекзаменаційної сесії 2016/17 навчального року та проведенню підсумкової атестації
Доповідає: проректор з навчально-виховної роботи, професор Данченко Тетяна
Володимирівна.
1. Інформацію про стан готовності структурних підрозділів Університету до зимової
заліково-екзаменаційної сесії прийняти до відома.
2. Професорсько-викладацькому складу, Директорам інститутів, деканам факультетів
забезпечити на належному рівні підготовку методичного забезпечення для проведення
екзаменаційно-залікової сесії 2016-2017 н. р.
3. Керівникам структурних підрозділів особливу увагу звернути на відпрацювання
студентами пропущених занять з метою своєчасного допуску до зимової заліковоекзаменаційної сесії.
4. Керівникам структурних підрозділів забезпечити контроль за виконанням модульних
контрольних завдань для студентів заочної форми навчання.
5. Для належної організації підсумкової атестації керівникам структурних підрозділів
активізувати роботу зі студентами магістратури, випускниками; науковим керівникам
особливу увагу звернути на недопущення плагіату.
6. Оцінювання знань студентів здійснювати об’єктивно з урахування роботи студента
протягом навчального семестру та результатів модульних робіт.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів
Термін дії: протягом навчального 2016-2017 року
2. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної
роботи та кадрового забезпечення в навчально-науковому інституті міжнародних відносин.
Доповідає: директор навчально-наукового-інституту Тіменко Ірина Валентинівна.
1. Інформацію директора Інституту міжнародних відносин про стан проблеми,
перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи та кадрового
забезпечення в навчально-науковому інституті міжнародних відносин прийняти до відома.
2. Професорсько-викладацькому складу інституту на належному рівні забезпечити
організацію навчального, методичного, виховного, наукового процесу.
3. Розвивати міжнародне співробітництво в рамках підписаних міжнародних договорів.
Продовжити практику проведення різноманітних заходів з представниками посольств та
консульств, акредитованих в Україні.
4. Наукова робота викладачів інституту має бути спрямована на реалізацію завдань
наукового проекту «Евроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу».

5. На належному рівні науковим керівникам забезпечити підготовку та захист
курсових, випускних та магістерських робіт з метою запобігання академічного плагіату.
6. Активніше залучати студентську молодь в наукову роботу, проведення наукових
студентських заходів.
7. На засіданнях кафедр заслуховувати викладачів-кураторів про стан виховної роботи з
студентами. Особливу увагу приділяти студентам, які з різних причин мають пропуски,
академічну заборгованість та проживають в гуртожитку.
8. Дирекції інституту, завідувачам кафедр відповідно до нормативних актів підготувати
пакети документів для проведення акредитації зі спеціальностей – «міжнародний туризм» та
«комп’ютерні науки».
9. Залучати професорсько-викладацький склад до проведення профорієнтаційної
роботи з метою з поповнення студентського складу інституту з усіх спеціальностей.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів
Термін дії: протягом навчального 2016-2017 року

