ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 26.02.2018
(протокол № 7)
СЛУХАЛИ:
1.
Проректора з довузівської підготовки, кандидата філософських наук,
професора КиМУ Рудаківську С.В. про стан, проблеми, перспективи організації навчальнометодичної, виховної роботи на підготовчому відділенні для громадян України.
УХВАЛИЛИ:
1.
Інформацію проректора з довузівської підготовки Рудаківської С.В. стосовно стану,
проблем, перспектив організації навчально-методичної, виховної роботи на підготовчому
відділенні для громадян України взяти до уваги.
2.
Активно залучати до інтелектуальних та творчих програм учнів шкіл та студентів
коледжів, з якими співпрацює Університет.
3.
Проаналізувати результати масштабних інтелектуальних проектів (олімпіади,
універсіади, тестування) за критеріями профорієнтаційної спрямованості та можливості
розширення інтелектуально привабливих програм, актуальних для старшокласників.
4.
Розширити інтелектуально орієнтовані програми для учнів Ліцею, студентів Коледжу,
Університету.
5.
Активізувати роботу структурних підрозділів щодо започаткованих в цьому
навчальному році тижнів науки та нових спеціальностей.
6.
Продовжити формування команди, задля досягнення кінцевої мети-збільшення
контингенту студентів – інтелектуально, творчо обдарованої молоді.
7.
Активізувати співпрацю з педагогічними працівниками шкіл та коледжів Києва та
Київської області.
8.
Розширювати формат заходів, що найбільш результативні у профорієнтації та у
профільному самовизначенні учнів.
9.
Сприяти проведенню конкурсу театральних колективів Святошинського району
м. Києва.
Відповідальні: проректор з довузівської
підготовки, директори навчально-наукових
інститутів, декани факультетів, завідувачі
кафедр.
Термін виконання: протягом 2017-2018
навчального року.
СЛУХАЛИ:
2.
Завідувача відділом по роботі з іноземними громадянами, кандидата
педагогічних наук, доцента Шинкаренко Л.І. щодо стану, проблем, перспектив організації
навчально-методичної, виховної роботи та кадрового забезпечення акредитованих
спеціальностей на підготовчому відділенні для іноземних громадян.
УХВАЛИЛИ:
1.
Інформацію завідувача відділом по роботі з іноземними громадянами Шинкаренко
Л.І. про стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, виховної роботи та
кадрового забезпечення акредитованих спеціальностей на підготовчому відділенні для
іноземних громадян взяти до уваги.
2.
Керівникам структурних підрозділів сформувати англомовні програми і посилити
кадрове забезпечення з метою розширення можливостей набору іноземних абітурієнтів.
3.
Науково - педагогічним працівникам удосконалювати якість викладання іноземним
студентам навчального матеріалу відповідно до освітньо-професійних програм.
4.
Залучати студентів - іноземців до участі в студентських наукових гуртках,
конференціях, круглих столах та інших наукових заходах, звертати більше уваги на виховну
роботу з ними.
5.
На засіданнях вчених рад навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр
заслуховувати звіти щодо роботи з іноземними студентами.

6.
Відділу по роботі з іноземними громадянами продовжити узгоджувати та
координувати роботу зі структурними підрозділами Університету з метою фахової
підготовки іноземних студентів.
Відповідальні: завідувач відділу по роботі з
іноземними
студентами,
директори
навчально-наукових інститутів, декани
факультетів, завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом 2017-2018
навчального року.
СЛУХАЛИ:
3.
Віце-президента з наукових та юридичних питань, доктора юридичних наук,
професора Савченко Л.А. про стан, організацію правової освіти в Університеті та шляхи
вдосконалення правовиховної роботи.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію віце-президента з наукових та юридичних питань Савченко Л.А. стосовно
стану, організації правової освіти в Університеті та шляхів вдосконалення правовиховної
роботи взяти до уваги.
2.
Враховуючи відродження університетської газети «PostScriptum+» започаткувати в
ній рубрику, яка висвітлюватиме правові питання.
3.
Залучати представників правозахисних організацій до проведення тижневика
правових знань в Університеті.
4.
Залучати студентів навчально-наукового юридичного інституту, що є членами
наукового студентського товариства, до проведення круглих столів на правову тематику для
студентів інших спеціальностей.
Відповідальні:
директори
навчальнонаукових інститутів, декани факультетів,
завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом 2017-2018
навчального року.
СЛУХАЛИ:
4.
Керівника центру міжнародних та громадських звʼязків Чучковську О.М. щодо
інформаційно-комунікативного забезпечення, формування позитивного іміджу КиМУ – як
складові успішної вступної компанії -2018.
УХВАЛИЛИ:
1.
Інформацію керівника Центру міжнародних та громадських звʼязків Чучковської О.М.
стосовно інформаційно-комунікативного забезпечення, формування позитивного іміджу
КиМУ – як складової успішної вступної компанії -2018 взяти до уваги.
2.
З метою покращення результативності роботи Центру розробити Концепцію
інформаційної та іміджевої політики ПВНЗ «Київський міжнародний університет».
3.
Зобов’язати всі структурні підрозділи інформувати Центр про події, місце і час
проведення заходів з метою своєчасної організації зйомок і підготовки інформаційного
продукту для поширення його на сайті Університету.
4.
З метою оперативного висвітлення участі студентів, науковців у конференціях,
конкурсах, змаганнях поза стінами Університету надавати Центру інформацію та фото для
розміщення на сайті Університету та у соціальних мережах: Facebook, Twitter, Instagram.

