ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 31.10.2019
(протокол № 3)
СЛУХАЛИ:
1. Про міжнародне співробітництво та спільні освітні програми з вузамипартнерами КиМУ
Доповідач : проректор з іноземних мов кандидат педагогічних наук Тіменко Ірина
Валентинівна
УХВАЛИЛИ:
1.1.Інформацію Тіменко І.В. про міжнародне співробітництво та спільні освітні
програми з вузами-партнерами КиМУ взяти до уваги.
1.2. Керівництву університету та Центру міжнародної академічної мобільності
продовжувати роботу щодо встановлення і розвитку зв'язків Університету із зарубіжними
освітніми і науковими інституціями.
1.3. Сприяти активізації міжнародної наукової, культурної та освітньої співпраці
науково-педагогічних працівників Університету та студентів у спільному виконанні науковопрактичних проектів.
1.4. Продовжувати закордонні стажування науково-педагогічних працівників.
1.5. Оприлюднювати результати наукових досліджень у зарубіжних виданнях і
створювати спільні видання.
1.6. Проводити спільні міжнародні науково-практичні конференції, семінари, тренінги,
круглі столи.
1.7. Спрямувати зусилля науково-педагогічних працівників на поліпшення показників
Університету в міжнародних рейтингах наукової активності.
1.8. З метою підсилення практичної складової продовжити обмін студентами.
1.9. Продовжити розроблення лекційних і семінарських занять англійською мовою.
1.10. З метою формування позитивного іміджу Університету за кордоном на сайті
Університету висвітлювати інформацію про міжнародні освітні та наукові акції (програми,
конференції, симпозіуми, семінари).
Відповідальні: проректор з іноземних мов, керівники структурних підрозділів.
Термін виконання: протягом 2019-2020 начального року.
Результати голосування: «за» - всі, «проти» - немає, «утримались» - немає.

СЛУХАЛИ:

2. Cтан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової,
виховної роботи та кадрового забезпечення в Навчально-науковому інституті
міжнародних відносин
Доповідач : директор ННІ міжнародних відносин, кандидат юридичних наук, доцент
Чернецька Олена Василівна
УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію Чернецької О.В. про стан, проблеми, перспективи організації
навчально-методичної, наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення в Навчальнонауковому інституті міжнародних відносин взяти до уваги.
2.2. Визнати роботу Навчально-наукового інституту міжнародних відносин за звітний
період задовільною.
2.3. Посилити відповідальність завідувачів випускових кафедр і наукових керівників
випускних кваліфікаційних, магістерських робіт студентів спеціальностей «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародне право», «Туризм»,
«Міжнародні економічні відносини» за підготовку даного виду наукових робіт.

