ухвАлА
Вчено.і. ради

Львівського національного університету

імені івана Франка
від 29 травня 2019 року

(протокол № 68/5)
Про навчально-виховну та наукову
роботу на філософському факультеті
Заслухавши та обговоривши звіт декана філософського факультету доц. Рижак Л.В. та
інформацію голови комісі.і. Вчено.і. ради проректора з науково-педагогічно.і. р6боти та

міжнародних відносин доц. Зубрицько.і. М.О. про навчально-виховну та наукову роботу на
філософському факультеті, врахувавши зауваження та пропозиці.і., Вчена рада
у х в а л и л а:

1. Навчально-виховну та наукову роботу на філософському факультеті схвалити.
2. декану та завідувачам кафедр, враховуючи сучасні вимоги щодо якості освіти та

підготовки конкурентоспроможних фахівців :

- забезпечити оновлення освітніх програм і3 залученням стейкхолдерів (студентів і
роботодавців). Відповідальні: завідувачі кафедр;

- вдосконалити
-

систему інформаційного,

комп'ютерного

та мультимедійного

забезпеченн`Я освітнього процесу. Відповідальні : завідувачі кафедр, декан;
організувати опитування студентів у і семестрі 2019-2020 н.р. щодо вибіркових

дисциплін світоглядного спрямування спільно із Центром забезпечення якості
освіти, Центром моніторингу та Студентським самоврядуванням. Відповідальний:
заступник декан з навчально-методично.і. та виховно.і. роботи;
- організувати підготовку не менше чотирьох презентаційних курсів на кожній
кафедрі. Відповідальні: завідувачі кафедр. Термін виконання: до о1.09.2020 р.

- організувати підготовку не менше чотирьох електронних курсів на кожній кафедрі.
Відповідальні: завідувачі кафедр. Термін виконання: до о1.09.2020 р.
3. Активізувати участь науково-педагогічних працівників у конкурсах на здобуття ґрантів,

освітніх проектів і держбюджетних тем.
4. Підготувати документи для включення періодичних видань факультету:
-Вісника Львівського університету. Серія "Філософсько-політологічні студі.і." до
наукометрично.і. бази Sсорus. Термін виконання: до о1.10.2020 р.
- Вісника Львівського університету. Серія "Філософські науки" та Вісника Львівського

університету. Серія "Психологічні науки" до наукометрично.і. бази іпdех СорегпісuS;

- журналу "Соціогуманітарні проблеми людини" до переліку фахових видань з філософі.і.
та культурологі.і..

5. Посилити вимоги до відбору аспірантів за спеціальностями філософія, політологія,
культурологія, психологія. Відповідальні: завідувачі кафедр та декан.

6. Систематично наповнювати та оновлювати інтернет-сторінку факультету.
7. Інформацію про виконання ухваті.и .заслухати на засіданні Вчено.і. ради Університету у
травні 2021 року.
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