плАн
роботи Вчено.1. ради державного унiверситету
телекомунiкацiй у 2018/2019 навчальному роцi
мiсяць

Назва питання

Вiдповiдальнi за

розгляду

пiдготовку

Про пiдготовку до виборiв нового складу

Серпень 2018

Проректор з НПР - заступникголовиВчено.і.ради,ученийсекретар

Вчено.і. ради державного унiверситету
телекомунiкацiй.
Про затвердження плану роботи Вчено.і. ради
державного унiверситету телекомунiкацiй на

Серпень 2018

Заступник голови Вчено.і. ради,
учении секретар

2017-2018 навчальний рiк.

ради

Серпень 2018

Учений секретар

Про рекомендацiю до друку перiодичних

Серпень 2018

Головні редактори журналів

Про

змiни

у

складi

Вчено.і.

Унiверситету.

видань Унiверситету.
рiзне

Серпень 2018

Про результати монiторингових дослiджень

Вересень 201 8

вступно.і. кампанi.і. 2018 року щодо якостi

Начальник
вiддiлу
моніторингу якості освіти,лiцензуванштаакредитацi.і.

формування контингенту здобувачiв вищо.і.
освiти
у
державному
унiверситетi
телекомунiкацiй
Про
затвердження
кандидатур
для Вересень 2018
зарахування до докторантури державного

Проректор з НР, зав. вiддiлу
організаці.і. проведення підго-товкитаатестацi.і.аспiрантiвтадокторантiв,деканифакуль-тетів,директориНН1

унiверситету телекомунiкацiй в 2017 роцi.

Про присвоення вчених звань

Вересень 2018

Завiдувач

Про рекомендацiю до друку наукового

Вересень 2018

Головний редактор журналу

журналу «Зв'язок»
рiзне

Про пiдсумки прийому студентiв у 2018 роцi
та завдання щодо забезпечення якiсного

Вересень 2018
Вересень 2018

кафедри,

ученийсекретар

Проректор з НР, Навчальнонауковии центр

набору у 2019 роцi.

Про пiдсумки прийому до аспiрантури та Жовтень 2018
докторантури у 2018 роцi.

Про пiдготовку Унiверситету до роботи в

Проректор з НПР, зав. вiддiлу
організаці.і. проведення підго-товкитаатестацi.і.аспiрантiвтадокторантiв,деканифакультетiв,директориНН1

Жовтень 201 8

Проректор з АГР

Жовте11ь 2018

Начальник
вi ддiлу
монiторингу якостi освіти,лiцензуваннятаакредитацi.і.

Жовтень 2018

Завiдувач

осiнньо-зимовий перiод
Про -результати

вхiдного

контролю

та

ректорських контрольних робiт у 1 семестрi
2018-2019 навчального року.

Про бiблiотечно-iнформацiйне забезпечення
навчально.і. та науково.і. роботи Унiверситету

проректор з НР

бiбл iотеки,

Жовтень 2018

|Проприсвосннявченихзвань
рiзне
ЗВiТ

ПРО

РОбОТУ

ПРИйМаЛЬНО.1.

КОМiСi.1•

| Жовтень 2018
Листопад2018

Завiдувач

кафедри,

ученийсекретар

l

директор ННЦ

державного унiверситету телекомунiкацiй у
2018 роцi та завдання на 2019 рiк.

Про

пiдготовку

лiц е нз iйних

та

Листопад

Завiдувачi кафедр, начальник

вiддiлу монiторищу якостi
акредитацiйних справ за спецiальностями
2018'
(освiтнiми програмами) на 2018/2019 н.р.
лютий,червень2019 освіти, ліцензування таакредитацi.і.

Про результати тематичного атестування по Листопад 2018 Проректор з НР, начальник
адаптацi.і. студентiв першого
навчання в Унiверситетi

курсу

до

вiддiлу

монiторингу

якостi

о св iти, л iце нзув ання таакредитацi.і.Головнiредакторижурналiв

Про рекомендацiю до друку перiодищих Листопад 2018
видань Унiверситету
рiзне

Про

Листопад 2018

затвердження

правил

прийому до

Проректор з НПР, директор

Грудень 2018

Унiверситету та правил прийому до коледжiв

НН Ц,

Унiверситету у 2019 роцi

директори коледжiв

директори

НН1,

Про затвердження тематики дисертацiйних Грудень 2018
робiт аспiрантiв, докторантiв та внесення
змiн до тематики дисертацiйних дослiджень
пошукувачiв вчених ступенiв
Про затвердження наукових керiвникiв з Грудень 2018
числа кандидатiв наук.

проведення пiдготовки таатестацi.і.асnipантiвтадокторантiв

Звiт ректора про дiяльнiсть Унiверситету у

Р ектор

Проректор з НПР, директори
НН1, декани факультетiв, зав.
в1дділу організацi.]. проведення
підготов к и

Грудень 2018

виконання

рiшень

Вчено.і.

ради

Унiв ер ситету,

Грудень 2018

Університету

секретар

Грудень 2018
Сiчень 2019

I рiзне

Про

ате стацi.і.аспiрантiвтадокторантiв.Зав.вiддiлуорганiзацi.].

проректори, директори НН1iнститутiв,деканифакультетiв.ПроректорзНПР,учений

2018 роцi.

Про

та

затвердження

фiнансового

звiту

I

Проректор з АГР, головний

Унiверситету за 2018 рiк

бухгаjттер

Про результати науково.і. роботи за 2018 рiк
та завдання на 2019 рiк.

Сiчень 2019

Проректор з НПР, заступник
директора ННЦ

Про представлення кращих студентiв
державного унiверситету телекомунiкацiй на
отримання академiчно.і. стипендi.і. Президента

Сiчень 2019

С туде нтс ыtа
р ада
Унiв ер с итету ,
нач аль ник
відділу з питань соцiальних танавчальнихпроблемстудентiв

Сiчень 2019

Студе нтсь ка
р ада
Унiверситету,
начальник
вiддiлу з питань соцiальних танавчальнихпроблемстудентiвГоловнийредакторжурналу

укра.1.ни.

Про результати анкетування випускникiв
державного унiверситету телекомунiкацiй та
роботодавцiв

Про рекомендацiю до друку наукового

Сiчень 2019

журналу «Зв'язок»

Про присвосння вчених звань _
рiзне

Про

'

ухвалення

фiнансового

Завiдувач

Сiчень 2019

плану

Сiчень2019

Лютий 2019

державного унiверситету телекомунiкацiй на

кафедри,

ученийсекретар

|
Проректор з АГР, начальник

пФв

2019рiк.

Про рекомендацiю до друку перiодичних
видань Унiверситету

Лютий 2019

Головнi редактори журналiв

I

рiзне

Лютий 2019

Про рекомендацiю до друку наукового

Березень 2019

Головний редактор журналу

Березень 2019
Квiтень 2019

Проректор з НПР, директор

журналу «Зв'язок»

рiзне

Про затвердження навчальних планiв на

ННЦ, директори НН1

2019-2020 навчальний рiк

Про

навчальну,

дiяльнiсть

виховну

факультету

та

наукову Квiтень 2019

Телекомунiкацiй

стан

профорiентацiйно.і. роботи

та

Вчено.і.

з

ннц

Навчально -науков ого
iн ституту
телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.

Про

Комiс iя

Проректор

НР,

ради,

директор

Квiтень 2019

Проректор з НПР, директори

Про присво€ння вчених звань

Квiтень 2019

Завiдувач

рiзне

КЬiтень 2019
Травень 2019

Проректор з НПР, зав. вiддiлу

пiдготовку вступно.і. кампанi.і. на 2019-2020
навчальний рiк

Про принципи академiчно.і. доброчестивостi

нн1

кафедри,

та запобiгання плагiату в Унiверситету

органiзацi.і.

Про результати ректорських контрольних Травень 2019
робiт, проведених у другому семестрi 20182019 навчального року

Начальник
монiторингу

Про результати анкетування Науковопедагогiчних працiвникiв та студентiв щодо
якостi навчального процесу в державному

Травень 2019

ученийсекретар

проведе нняпідготовкитаатестацi.і.аспiрантiвтадокторантiв

якостi

вiддiпу
освiти,

ліцензування та акредитацi.і.,директориНН1
Начат1ьник

моніторингу

в iддiлу

якостi

освiти,

ліцензування та акредитацi.і.

унiверситетi телекомунiкацiй

Про результати щорiчного рейтингування
наук ово -педагогiчних
працiвникiв
державного унiверситету телекомунiкацiй
Про розгляд рекомендацiй конкурсно.і. комiсi.і.
державного унiверситету телекомунiкацiй

Травень 2019

Проректор з ННР, директор

Травень 2019

Проректор з НПР, директори

ннц

НН1, завiдувачi кафедр.

щодо замiщення вакантних посад науковопедагогiчних працiвникiв Унiверситету

Про

звiт

Координацiйно.і.

ради

щодо

Травень 2019

Проректор з НР, директори
НН1, завiдувач i кафедр,директорННЦ,начальниквiддiлумонiторингуякостiосвiти,лiцензуваннятаакредитацi.і.

Про рекомендацiю до друку перiодичних

Травень 2019

Головні редактори журналiв

Про присво€ння вчених звань

Травень 2019

Завiдувач

рiзне

Травень 201 9
Червень 2019

дiяльностi внутрiшньоунiверситетсько.і.
системи якостi освiти.

видань Унiверситету

Про гуманiтарну та виховну роботу в 20182019 навчальному роцi

Про результати першого етапу Конкурсного

Червень 2019

вiдбору проектiв наукових дослiджень i
розробок на 2019 рiк у державному

кафедри,

ученийсекретар

Проректор з НПР, директори

нн1

Проректор з НПР, директор

ННЦ, директори НН1

унiверситетi телекомунiкацiй.

Про результати опитування iноземцiв, якi Червень 2019
навчаються на пiдготовчому вiддiленнi,
стосовно .і.х адаптацi.і. до умов навчання в

Начальник
вiддiлу
монiторингу якостi освiти,
ліцензування та акредитацi.і.,директориНН1

Унiверситетi.

Про

виконання

рiшень

Вчено.і.

ради

Червень 2019

Заступник голови
Вчено.і.
ради, Проректор з НПР,ученийсекретар

Червень 2019

Гоtlовний редактор журналу

Унiверситету за сiчень-червень 2019 року

Про рекомендацiю до друку наукового
журналу «Зв'язок»

Проректор з НПР, директори

Про встановлення розмiрiв вартостi навчання Червень 2019
фахiвцiв, якi навчаються на платнiй основi,

НН1, начальник ПФВ

на 2019 рiк.

Про
звiт
Вчено.і.
ради
університету телекомунікаціи

державного

Червень 2019

00,,

рiзне

ГОлов а
В ч ено.і.
р ади
Унiверситету, учений секретар

Червень 2019

Засту11ник голови Вчено.і. ради,

Проректор з науково-педагогiчно.і. роботи

професор
Учений секретар Унiверситету

;,.-:;?,2т

Л.Н. Беркман

О.В. Попов

