Ухвала конференції трудового колективу
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
з питання
«Про діяльність університету за результатами вступної кампанії 2016
року та завдання на 2016-2017»
від 30 серпня 2016 р.
Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету проф.
І. Є. Цепенди «Про діяльність університету за результатами вступної кампанії
2016 року та завдання на 2016-2017», Вчена рада університету ухвалює:
1. Факультетам / інститутам / центрам дистанційного навчання/
коледжу:
1.1. Взяти доповідь ректора університету «Про діяльність університету
за результатами вступної кампанії 2016 року та завдання на 2016-2017
навчальний рік» до відома.
1.2. Проаналізувати на засіданнях кафедр, вчених рад інститутів,
факультетів та педагогічної ради Університетського коледжу результати
вступної кампанії 2016 року та розробити план профорієнтаційної роботи у
2016-17н.р.
Відповідальні:
директори інститутів/коледжу,
завідувачі кафедр
Термін виконання: до 20.09.2016

1.3. Посилити профорієнтаційну та агітаційну роботу серед учнів
випускних класів середніх шкіл і студентів випускних курсів бакалаврату
починаючи з жовтня 2016 року. Першочергово звернути увагу на
профорієнтаційну роботу серед учнів профільних класів ліцеїв, гімназій,
коледжів та організацію позиціонування Університету, його інститутів,
факультетів, кафедр і спеціальностей у соціальних електронних мережах.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів,
завідувачі кафедр, органи студентського самоврядування.
Впродовж навчального року.

1.4 Докласти зусиль щодо збільшення кількості укладання угод з
закладами І-ІІ рівня акредитації з метою більш широкого залучення їх
випускників до навчання в Університеті
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів,
завідувачі кафедр, органи студентського самоврядування.
Впродовж навчального року.

2. Секретаріату Приймальної комісії:
2.1. Керівникам структурних підрозділів забезпечити формування
однакових екзаменаційних питань з іноземної мови при вступі на рівень
магістра в межах структурного підрозділу. Змінити підхід до формування
запитань тестів з іноземної мови, а саме орієнтуватися на знання іноземної
мови, а не на знання фахових предметів.
Відповідальні: директори/декани

2.2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити оновлення банку
тестових запитань для вступу щороку не менше ніж на 50 %.
Відповідальні: директори/декани

2.3. Директору Інституту підвищення кваліфікації, перепідготовки
кадрів Університету забезпечити супровід слухачів довузівської підготовки
виключно через ЄДЕБО.
Відповідальні:директор ІПКПК

2.4. Керівникам структурних підрозділів перед формуванням складів
екзаменаційних (фахових) комісій для прийому вступників погоджувати
участь у вступній кампанії з кожним членом відповідної комісії та врахувати
це при складанні графіків відпусток.
Відповідальні: директори/декани

2.5. Відповідальному секретарю Приймальної комісії забезпечити
прийом вступників на ступінь доктора філософії в межах основної сесії
вступної кампанії.
Відповідальні: відповідальний секретар
Приймальної комісії

2.6. Керівникам структурних підрозділів, які є членами Приймальної
комісії за посадами, планувати свій графік відпусток поза термінами вступної
кампанії, які регулюються Умовами Прийому на відповідний рік.
Відповідальні: директори/декани

3. Колективу університету:
3.1. Розширити діяльність з підготовки грантових проектів на рівні
індивідуальні-кафедральні-університетські.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів,
завідувачі кафедр
Впродовж навчального року.

3.2. З метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців
зосередити увагу на оптимальне поєднання теоретичної підготовки з
практичним застосуванням компетентностей.
Відповідальні: науково-педагогічні працівники
Впродовж навчального року

3.3. З метою оптимізації навчального процесу в університеті вжити
заходів щодо забезпечення комплектності груп набору за спеціальностями.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів,

завідувачі кафедр
Впродовж навчального року

