Проект
Ухвала Вченої Ради
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
щодо питання
«Факультет туризму: досягнення, проблеми, перспективи розвитку »
від 30.05.2017 р.
Заслухавши та обговоривши доповідь декана факультету туризму проф.
Великочого В.С. та звіт Голови комісії з перевірки факультету проф.
Гасюка І. М. з питання «Факультет туризму: досягнення, проблеми,
перспективи розвитку », Вчена рада університету відзначає, що за чотири
останніх роки деканатом, кафедрами та науково-педагогічним складом
факультету проведено значний обсяг роботи, що стосується видозміни
організації навчального процесу і покращення якості освіти на
спеціальностях, провадження наукових досліджень в сфері обслуговування
та гостинності, міжнародної співпраці факультету з рядом європейських
вищих навчальних закладів.
Слід зазначити, що основними пріоритетами розвитку факультету
туризму в цьому плані є:
 забезпечення якості надання освітніх послуг на спеціальностях
“туризм”,
“готельно-ресторанна
справа”,
“менеджмент
соціокультурної діяльності”, “туризмознавство”, “курортна справа”;
 ліцензування та акредитація нових спеціальностей, випускники яких є
особливо затребуваними на ринку праці як України, так і
європейських країн;
 активізація наукової роботи викладачів та студентів, результати якої
можуть бути опубліковані у міжнародних фахових виданнях;
 розширення міжнародної співпраці факультету з відомими
європейськими університетами через укладання договорів про
наукову співпрацю та програму подвійних дипломів.
Враховуючи вищенаведене та з метою окреслення кола питань, що
стосуються розвитку факультету туризму, Вчена рада постановляє:
1. Діяльність факультету туризму за напрямами освітньої, методичної,
наукової роботи та міжнародної співпраці за останні чотири роки вважати
такою, що відповідає сучасним вимогам щодо якості підготовки фахівців у
сфері обслуговування і гостинності.
2. Провести ґрунтовний аналіз профорієнтаційної роботи колективу
факультету туризму та результатів вступної кампанії 2017 р. і розробити план
заходів з метою виконання ліцензованого обсягу набору на бакалаврат.
Відповідальні – деканат, завідувачі кафедр
Термін – вересень 2017 р.

3. Ректорату університету розглянути можливість перенесення
спеціальностей Верховинського відділення Івано-Франківського коледжу

Прикарпатського національного університету у базовий навчальний заклад у
зв’язку з необхідністю ефективнішої професійної підготовки студентів.
Відповідальні – ректорат
Термін – червень-серпень 2017 р.

4. Деканату факультету розробити перспективний план розвитку
навчального підрозділу на 2018-2020 рр. з врахуванням рекомендацій Вченої
ради університету.
Відповідальні – Вчена рада факультету, деканат
Термін - вересень 2017 р.

5. Активізувати роботу кафедр факультету щодо проведення науковометодичних і наукових семінарів та їх участі в роботі наукового семінару
факультету із залученням молодих вчених, здобувачів, аспірантів та
докторантів. Результати роботи таких семінарів відображати у звітах та
виданнях наукової літератури.
Відповідальні – деканат, кафедри,
Термін – до 01.12.2017 р.

6.
За результатами наукових досліджень нарощувати кількість
публікацій, які рейтингуються у наукометричних базах даних.
Відповідальні – кафедри факультету,
навчально-науковий центр
Термін - постійно

7. Завідувачам кафедр забезпечити подальшу підготовку та видання
навчально-наукових посібників, науково-методичних рекомендацій з
урахуванням нових спеціальностей, за якими здійснений набір в 2017 році,
інтенсифікувати роботу зі створення електронних варіантів посібників для
організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання.
Відповідальні - зав. кафедрами
Термін – до 01.09.2017 р.

8. З метою забезпечення якості надання освітніх послуг, якіснішого
формування професійних компетенцій майбутніх фахівців факультету
туризму спільно з ректоратом університету:
а) продовжувати роботу щодо організації закордонного стажування
студентів спеціальностей факультету, розширити бази такого стажування в
інших країнах Європи
б) створити
НВЛ «З технології харчування»;
НВЛ “Сучасних ресторанних технологій”
НВЛ “Організації дозвілля та анімації”
Відповідальні – деканат, кафедри
Термін – впродовж 2017-2018 рр.

9. Провести розширене засідання Вченої ради факультету для
обговорення цієї ухвали, запровадження заходів для підвищення рівня
наукової роботи та міжнародної співпраці.
Відповідальні – деканат,
Термін – до 01.06.2017 р.

