
ухвАлА
Вчено.і. ради Львівського національного університету

імені івана Франка
від 27 червня 2018 року

протокол № 51/6

Про навчально-методичну,  ф
наукову та виховну роботу на
факультеті електроніки та
комп'ютерних технологій за період
з 2014 р. по 2018 р.

Заслухавши та обговоривши звіт в.о. декана факультету електроніки та
комп'ютерних технологій проф. Половинка І.І., інформацію голови комісі.і.
Вчено.і.  ради   проректора  Кухарського   В.М.,   врахувавши   зауваження   та
пропозйці.і., Вчена рада

ухвалила:

1.Навчально-методичну    наукову    та    виховну    роботу    на    факультеті
електроніки та комп'ютерних технологій за період 2014-2018 роки схвалити.

2. деканату та завідувачам кафедр звернути увагу на активізацію виховно.і.
роботи та організацію міжнародно.і. діяльності.

3. Підготувати документи для ліцензування освітніх програм: бакалаврів за
спеціальністю      171      «Електроніка»,      121      «Інженерія      проірамного
забезпечення»;  магістрів за спеціальностями  126 «Інформаційні системи та
технологі.і.» та 171 «Електроніка».

:                                                      Відповідальні: декан, завідувачі кафедр.
Термін виконання.. травень 2019.

4.    Створити    спеціалізовану   Вчену   раду    для    захисту    дисертацій    за
спеціальністю   «Електроніка»; разом з факультетом прикладно.і.. математики
та інформатики створити спеціалізовану Вчену раду для захисту дисертацій
за спеціальністю «Комп'ютерні науки».

Відповідальні: проректор з науково.Ї роботи, декан, завідувачі кафедр.
Термін виконання: жовтень 2018 р.

5.  Розробити  та  запровадити  щонайменше  дві   англомовні  магістерські
проірами у 2018-2019 роках.

Відповідальні.. декан, завідувачі кафедр.
Термін виконання.. квітень 2019.



6. У середовищі електронного навчання Університету завершити формування
бази атестованих електронних курсів,   що включатиме всі навчальні курси,
які читаються викладачами факультету.

Відповідальні.. декан, завідувачі кафедр.
Термін виконання.. до кінця  2018-2019 н. р.

7. Впродовж 2018-2019 н.р. укласти договори про співпрацю та активізувати
укладеНня   госпдоговорів   із   науковими   установами,   організаціями   та
компаніями.

Відповідальні.. декан, завідувачі кафедр.

8. до кінця 2018 року розробити та запровадити повноцінну англ.омовЇіу веб-
сторінки факультету.

Відповідальний.. декан.

9.   Забезпечити   належний   статус   конференцій   та   періодичних   видань
факультету  з  використанням  відкритих  інформаційних  систем  підтримки
конференцій та періодичних видань (ОСS, ОJS).

Відповідальні.. декан, завідувачі кафедр.
Термін виконання.. травень 2019.

10. Активізувати наукову роботу студентів факультету, зокрема .і.х участь  у
конкурсах та олімпіадах.

Відповідальні: заст. декана з науково.Ї роботи, завідувачі кафедр.
Ф

11.    Вченій    раді    факультету    подати    пропозицію    щодо    оптимізаціЇ
організаційно.і. структури факультету

Відповідальні.. декан, завідувачі кафедр.
Термін виконання: 1 вересня 2018 р.

12.  Акт.ивізувати  роботу  з  підготовки  проектів  для  участі  у  міжнародних
грантових проірамах (у т.ч. НогіZоп, ЕгаSmus+ К2).

Відповідальні.. декан, завідувачі кафедр.

13.    Розробити    заходи    для    забезпечення    комплексування    наукових
досліджень.

Відповідальні.. декан, завідувачі кафедр.

14. Інформацію про виконання ухвали Вчено.і. ради Університету. заслУхати у

\+ ~      В. П. Мельник


