ухвАлА
Вчено.і. ради

Львівського національного університету імені івана Франка
від 1 вересня 2017 р.

(Протокол № 40/9)
Про підсумки вступно.і. кампані.і. 2017
року та основні напрямки навчально.і.,
НаУКОВО.1.,

ВИХОВНО.1.

РО бОТИ

В

Університеті у 2017/2018 навчальному

році
Заслухавши та обговоривши інформацію Ректора Університету
професора Мельника В.П., врахувавши пропозиці.і., Вчена рада
ухвалила:
1. На засіданнях Вчених рад факультетів, педагогічних рад коледжів у вересні

2017 року розглянути питання про підсумки вступно.і. кампані.і..
Відповідальні -декани факультетів, директори коледжів.
2. Приділити особливу увагу модернізаці.і. та активізаці.і. профорієнтаційно.і.

роботи із кожним потенційним абітурієнтом. Максимально опеF,ативно
надавати в інформаційну мережу об'єктивну і системну інформацію про

університетське жипя, здобутки і переваги нашо.і. освіти, наукові досягнення,
демократичну атмосферу академічно.і. спільноти Університету. Ширше
залучати випускників шкіл до Всеукра.і.нських олімпіад Університету.
Відповідальний -проректор Гарасим Я.І.

_

3. Протягом навчального року завершити розробку освітньо-професійних та
освітньо-наукових проірам.
'
Відповідальні -декани факультетів, завідувачі кафедр.

4. для посилення привабливості окремих спеціальностей передбачити у
навчальних планах створення нових освітніх програм та спеціалізацій, які
враховуватимуть вимоги ринку та потреби працедавців.
Відповідальні ~ декани факультетів, директори коледжів.
5. Запровадити ширший перехресний вступ в магістратуру з
метою
попередження відтоку випускників Університету в інші навчальні заклади (в
т.ч. за межі Укра.і.ни).

Відповідальні -декани факультетів.
6. У зв'язку з переходом на 100-бальну шкалу формування рейтингу студентів
для призначення стипендій кафедрам факультетів, коледжам перегjіянути і

+

деталізувати критеріЇ Оцінювання знань студентів як протягом семестру, так
і під час екзаменаційно.і. сесі.і..

7. ::дпГоОвТіУдВнаоТ:о #::::іекНуТZОї gЛр: аКРедИТаЦі.1. СПеЦіалВностей, ліцензованих

Відповідальні -перший проректор Височанський В. С.,
начальник відділу ліцензування і акредитаці.Ї Іваночко І. Б.

8. Продовжити роботу по зменшенню малокомплектних академічних іруп.
Відповідальні~першuйпроректорВисочанськийВ.С.,

декани факультетів, директори коледжів, НМВ.
9. ЗбіЛЬШТТТ КіТЬКіСть Курсів, які викладатимуть англійською мовою для
магістрів і аспірантів.

Відповідальні -декани факультетів.
І°.:::::вбнИиТкИівТаун:::рРсОиВтаедтИуТИактиМвОнТіИшВ:Ці:;jлГкИуНв:=:Ис'таЯ=ііЗуаО:::::анТяИхЇУщТ:
входять до наукометричних баз даних WеЬ of Sсіепсе, SсорuS.

Відповідальний -проректор Гладишевський Р .Є
11. Забезпечити

функціонування

офісу

супроводу

підготовки

наукових

проектів в рамках проірами Горизонт 2020 та інших міжнародних фондів.
Відповідальний ~ проректор Гладишевський Р .Є.
12. Розробити заходи щодо збільшення кількості студентів-іноземців.

Відповідальні -проректор Зубрщька М.О., ві6діл міжнароднпі зв 'язк1в.
13. Активізувати роботу порадників академічних груп з підготовки та

проведення виховних заходів.
Відповідальний ~ проректор Гарасим Я.І.
14. Реалізувати проекти енергозбереження.

відповідальний -прореутор курляк в.ю.

Голова Вч

В.П. Мельник

