ПЛАН
роботи Вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка
на 2017-2018 навчальний рік
№
з/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Назва заходу
Про
підсумки
виконання
Плану
основних заходів університету у 20162017 навчальному році та про
затвердження Плану основних заходів
університету на 2017-2018 навчальний
рік
Про аналіз кадрового забезпечення
навчально-виховного процесу у 20172018 навчальному році
Про підсумки роботи приймальної
комісії у 2017 році та результати набору
на навчання
Про підсумки проведення табірних
зборів з курсантами першого курсу
Про організацію професійноорієнтаційної роботи у 2017-2018
навчальному році
Про стан та перспективи діяльності
кафедр університету

Термін
розгляду

Серпень
2017 року

Вересень
2017 року

Жовтень
2017 року

Доповідач

Відповідальний за
підготовку
питання

Відмітка про
Примітка
виконання

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Про підвищення кваліфікації та
стажування науково-педагогічного
складу університету
Про стан та напрямки подальшого
удосконалення дистанційної форми
навчання в університеті
Про хід підготовки наукових та
науково-педагогічних кадрів в
аспірантурі
Про підсумки виконання Плану НД і
ДКР університету у 2017 році та шляхи
удосконалення науково-дослідницької
роботи
Про висвітлення діяльності університету
у пресі, засобах масової інформації та на
WEB-сайті університету
Про результати діяльності НДЛ з
правових та організаційно-тактичних
проблем ОРД у 2017 році
Про результати підвищення кваліфікації
поліцейських на базі університету
Про підготовку вступної кампанії 2018
року
Про результати фінансової діяльності
університету у 2017 році та стан
фінансового забезпечення на 2018 рік
Про встановлення розміру суми оплати
за надання університетом освітянських
послуг у 2018-2019 навчальному році

Листопад
2017 року

Грудень
2017 року

Січень
2018 року

Лютий
2018 року

17. Про підсумки зимової екзаменаційної
сесії у 2017-2018 навчальному році
18. Про інформаційні ресурси бібліотеки та
їх роль у забезпеченні якісної
підготовки фахівців
Березень
19. Про хід підготовки кадрів для
2018 року
Національної поліції України у
Луганському центрі первинної
професійної підготовки «Академія
поліції ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка»
20. Про шляхи підвищення ефективності
практичної підготовки студентів та
слухачів під час проведення навчальних,
виробничих та переддипломних практик
у 2017-2018 навчальному році
Квітень
2018 року
21. Про стан та напрями підвищення рівня
наукового супроводження професійної
підготовки оперативних працівників
карного розшуку Національної поліції
України в Університеті
22. Про роботу Методичної ради
Травень
університету у 2017-2018 навчальному
2018 року
році
23. Про реалізацію освітніх програм
магістратури в університеті: досвід,
проблеми, перспективи
24. Про штатний розпис науковопедагогічних працівників Університету і
Червень
педагогічне навантаження на 2017-2018 2018 року

навчальний рік
25. Про затвердження навчальних планів та
Переліку освітніх програм вищої освіти
на 2018-2019 навчальний рік
26. Про підсумки науково-дослідної роботи
курсантів, студентів та слухачів у 20172017 навчальному році
27. Про підсумки літньої екзаменаційної
сесії та проведення державної атестації
у 2017-2018 навчальному році
Липень
28. Про підсумки роботи Вченої ради
2018 року
університету у 2017-2018 навчальному
році та затвердження плану роботи
Вченої ради на 2018-2019 навчальний
рік
Позапланові питання, що вносяться на засідання Вченої ради залежно від їх надходження:
- наукові доповіді, звіти провідних вчених університету про розвиток наукових шкіл.
- присвоєння вчених звань;
- затвердження тем дисертаційних досліджень і призначення наукових керівників (консультантів);
- схвалення та внесення змін до навчальних планів, стандартів освіти (ОКХ, ОПП) тощо;
- рекомендація до друку навчальних, наукових та навчально-методичних видань;
- надання творчих відпусток;
- висунення кандидатур на здобуття премій та винагород, а також інші питання, які відносяться до компетенції Вченої
ради університету тощо.
Схвалено на засіданні Вченої ради Університету «27» липня 2017 року, протокол № 15.

