р1шЕння
Вчено.і. ради державного унiверситету телекомунiкацiй

вiд 28 серпня 2020 року, протокол № 2
з питання «Про затвердження Плану роботи Вчено.і. ради державного
унiверситету телекомунiкацiй у 2020-2021 навчальному роцi»

Заслухавши
та обговоривши
доповiдь
ученого секретаря
Унiверситету Попова О.В., який ознайомив членiв Вчено.і. ради з проектом
Плану роботи Вчено.і. ради державного унiверситету телекомунiкацiй у
2020-2021 навчальному роцi,
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити план роботи Вчено.і. ради державного унiверситету
телекомунiкацiй на 2020-2021 навчальний рiк.
2. Посилити вiдповiдальнiсть за свосчасну та якiсну пiдготовку
матерiалiв до засiдань Вчено.і. ради.

Вiдповiдальний.. проректори Унiверситету, директори Навчально-наукових
iнститутiв, завiдувачi кафедр.

Термiн виконання: постiйно.
3. Забезпечити контроль за виконанням рiшень Вчено.і. ради,
iнформувати Вчену раду про результати виконання плану роботи Вчено.і.

ради у поточному навчальному роцi.
Вiдповiдальний.. учений секретар Вчено.t ради Унiверситету Попов О.В..

Термiн виконання: постiйно.
Голова Вчено.і. ради

професор

В.Б, Толубко

Учений секретар

О.В. Попов

роботи Вчено.і. ради державного унiверситету
телекомунiкацiй у 2020/2021 навчальному роцi
мiсяць

Назва питання

розгляду

Про рекомендацi.і. конкурсно.і. комiсi.і.
державного унiверситету телекомунiкацiй

щодо

замiщення

директорiв,

вакантних

заступникiв

Серпень
2020

Вiдповiдальнi за пiдготовку
Заступник

голови

Конкурсно.і.

комiсi'].

посад

директорiв

та

завідувачів кафедри НН1 Унiверситету.

Проректор з навчально.і. роботи
(НР) ,
дир ектор
Н авч аль но наукового центру

Про органiзацiю освiтнього процесу у

Серпень

2020-2021 навчальному роцi у державному
телекомунiкацiй
Про затвердження плану роботи Вчено.і.
ради
державного
унiверситету
телекомунiкацiй на 2020-2021 навчальний

2020

Серпень
2020

учений секретар

Про

Серпень

Учений секретар

змiни

у

складi

Вчено.].

ради

Унiверситету

Про рекомендацiю до друку періодичних
видань
рiзне

Заступник голови Вчено.і. ради,

2020

Серпень

Головнi редактори журIIаjіiв

2020

Серпень
2020

Про пiдсумки лiцензування та акредитацi.і. Вересень
спецiальностей у 2019-2020 навчальному
роцi та завдання на 2020-2021 навчальний

2020

Про рекомендацiю до друку наукового

Вересень

журналу «Зв'язок»

2020

Начальник
якостi

вiддij]у

освiти,

монiторингу

jliцензування

акредитацi.і., завiдувачi кафедр,

Головний редактор журналу

та

Про

моніторингових Жовтень

результати

дослiджень вступно.і. кампанi.і. 2020 року

щодо

якостi

формування

2020

результати

вхiдного

вiддiлу монiторингу

освiти,

лiцензування

та

акредитацi.і.

контингенту

здобувачiв вищо.і. освiти у державному
університеті телекомунiкацiй

Про

Начальник
якостi

контролю

з Жовтень
2020

дисциплiн загально.і. середньо.і. освiти

Начальник
якостi

вiддiлу моніторингу

освiти,

лiцензування

та

акредитацi.і.

Жовтень
2020

Про пiдсумки прийому студентiв у 2020 Листопад
роцi

та

завдання

щодо

забезпечення

2020

якiсного набору у 2021 роц1.

Про результати тематичного анкетування Листопад
2020
по адаптацi.і. студентiв першого курсу до

Проректор з навчально.і. роботи,
Навчально-науковий центр
Проректор з НР, начальник вiддiлу
м онiтор ингу
яко стi
о св iти,
лiцензування та акредитацi.і.

навчання в Унiверситетi

Про рекомендацiю до друку періодичних Листопад

Головнi редактори журналiв

2020

видань Унiве ситету
рiзне

Листопад
2020

Про затвердження правил прийому до

грудень

державного унiверситету телекомунiкацiй

2020

у 2021 роцi

Проректор з НР, директор ННЦ,
директори НШ

Проректор з НПР, директори НН1,

Про затвердження тематики дисертацiйних грудень
2020
робiт аспiрантiв, докторантiв та внесення
змiн до тематики дисертацiйних дослiджень
пошукувачів наукових ступенів

зав. вiддiлу органiзацi.і. проведення
пiдготовки та атестацi.і. аспiрантiв
та докторантiв.

грудень

Проректор з НПР, учений секретар

Про

виконання

рiшень

Вчено.і.

ради

Унiверситету за серпень-грудень 2020 року

2020

грудень

рiзне

2020

Про

затвердження

фiнансового

звiту

сiчень

Головний бухгалтер

2021

Унiверситету за 2020 рiк.

Про результати науково.і. роботи за 2020 рiк
та завдання на 2021 рiк.

Про рекомендацiю до друку наукового

2021

Проректор з НПР, заступник
директора ННЦ

сiчень

Головний редактор журналу

сiчень

2021

журналу «Зв'язок»

сiчень
2021

Про

звiт

Координацiйно.і.

ради

дiяльностi внVтDiшньоVнiвеDситетсько.і.

щодо

сiчень
2021

Голова

Координацiйно.і.

Унiверситету

ради

Про

ухвалення

фiнансового

плану

державного унiверситету телекомунiка-цiй
на 2021 рiк.

Про рекомендацiю до друку періодичних
видань

лютий

Начальник ПФВ

2021

лютий

Головнi редактори журналiв

2021

лютий
2021

працiвниками

Березень

Про рекомендацiю до друку наукового

Березень

Про

подання

декларацiй

Унiверситету за 2020 рiк
жvтшаTlv «Зв'язок»

2021

Уповноважена

особа з

питань

запобiгання та виявлення корупцi.і.
в Унiверситетi

Головний редактор журналу

2021

Березень
2021

про

затвердження навчальних планiв на

Квiтень
2021

2020-2021 навчальний рiк

Про наукову роботу студентiв державного
унiверситету телекомунiкацiй та шляхи .і-і.

подальшого

Квiтень
2021

Проректор з НПР, директор ННЦ,
директори НН1
Проректор з НПР, заступник
директора ННЦ, директори НН1

Квiтень

рiзне

2021

стан
дотримання
академiчно.і.
доброчестивостi
науково-педагогічними
працiвниками та здобувачами вищо.і. освiти

Травень

Проректор з НР, директор ННЦ,

2021

директори НН1, зав. вiддiлу
органiзацi.і. проведення пiдготовки
та

Травень

Про проведення перевірки щодо
iнтересiв та дотримання iнших заборон та
обмежень, визначених Законом Укра.і.ни

2021

запобiгання ко
Про встановлення
навчання фахiвцiв,

розмірів
вартості Травень
2021
якi навчаються на

атестацi.і.

аспiрантiв

та

докторантiв
Уповноважена особа з питань
запобiгання та виявлення корупцi.і.
в Унiверситетi

Проректор з НПР, директори НШ,
начальник ПФВ

платнiй основi, на 2020 ~ 2021 навчальний

Про

результати

щодо

анкетування

студентів

якостi

Травень
2021

навчального процесу в
телекомунiкацiй
Про результати щорiчного рейтингування
науково-педагогiчних працiвникiв

Травень

Про рекомендацiю до друку періодичних

Травень

2021

Начальник вiддiлу монiторингу
якостi освiти, лiцензування та
акредитацi.і.

Проректор з науковов.і. роботи,

директор ННЦ, директори НН1

00\,

видань

2021

Головнi редактори журналiв

ради
за
сiчень-червень
2020
Унiверситету
року

Червень

Про рекомендацiю до друку наукового

Червень

Про

виконання

рiшень

Вчено.і.

2021

Заступник голови
учений секретар

Вчено.і. ради,

Головний редактор журналу

2021

«Зв'язок».

Звiт Вчено.і. ради державного унiверситету

Червень
2021

телекомунiкацiй

Голова Вчено.і. ради Унiверситету,
учений секретар

Червень

рiзне

2021

Проректор з науково-педагогiчно.і. роботи,
заступник голови Вчено.і. ради Унiверситету,

професор

Л.Н. Беркман

Учений секретар державного унiверситету
Телекомунiкацiй

О.В. Попов

с-

