Протокол № 11
засідання вченої ради
Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
29.12.2020 р.

м. Ізмаїл

Голова вченої ради – проф. Гуменникова Т.Р.
Вчений секретар – ст.викл. Огнєва О.М.
Присутні: 26 осіб (в онлайн - режимі )
Порядок денний:
1.Виконання плану вченої ради Придунайської філії ПрАТ«ВНЗ
«МАУП» за 2020 рік.
Доповідач: директор філії проф. Гуменникова Т.Р.
2.Затвердження «Положення про підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників Придунайської філії Пр АТ «ВНЗ «МАУП».
Доповідач: інспектор з кадрів Кулава М.К.
3. Результати участі викладачів кафедри економіки та менеджменту в
проєкті «CBC-DEBUS – Інноваційний розвиток підприємницької освіти та
стимулювання нового бізнесу в транскордонному регіоні» м. Тульча
(Румунія).
Доповідачі: доц. Ліганенко І.В., Боденчук Л.Б.
4. Затвердження збірки матеріалів студентської науково-практичної
конференції «Нові челенджи економічних, правових і гуманітарних наук в
умовах карантинних обмежень» від 04.12.2020 р.
Доповідач: доц. Ліганенко І.В.

І. СЛУХАЛИ: директора Придунайської філії ПрАТ«ВНЗ «МАУП»
проф. Гуменникову Т.Р. з інформацією щодо результатів діяльності вченої
ради філії за 2020 рік: План роботи виконаний. Прийнято низку Положень, на
підставі яких оптимизовано навчально-виховний процес у філії. У порядку
денному висвітлювалися актуальні питання, у 2020 році запроваджена
програма анкетування студентів, випускників та викладачів філії, з метою
вдосконалення якості освітніх послуг.
Серед питань, які потрібно вирішити в наступному році, найважливіші
– підготовка до акредитації та ліцензування нових ОП.
У плані роботи вченої ради на 2021 рік заплановані анкетування з
актуальних питань діяльності філії, звіти кафедр про роботу з академічної
доброчесності, проведення Днів науки з іншими навчальними закладами
тощо (план додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Роботу вченої ради Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
визнати задовільною (голосування – 26 осіб «за»).
3. Затвердити План роботи вченої ради Придунайської філії Пр АТ
«ВНЗ «МАУП» на 2021 рік (голосування – 26 осіб «за»).
.
ІІ. СЛУХАЛИ: інспектора з кадрів Кулаву М.К. з інформацією щодо
«Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП», яка акцентувала увагу на такому:
Підвищення кваліфікації - не менше одного разу в п’ять років; за п’ять років
– не менше шести кредитів; підвищення кваліфікації відбувається за
складеним планом; результатом підвищення кваліфікації є свідоцтво,
сертифікат. Визначення

результатів

самоосвіти:

самоосвіта, здобуття

наукового ступеня. На підставі рішення вченої ради результати заносяться до
особової справи. Сертифікати розміщуються на сайті філії в опціях:
- кафедра права;
- кафедра економіки та менеджменту;
- кафедра суспільно-наукових дисциплін.
Враховуються закордонні стажування онлайн та офлайн. Є певна
категорія викладачів, яким треба звернути увагу на підвищення кваліфікації
з урахуванням дисциплін, які вони викладають.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Затвердити «Положення про підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
ІІІ. СЛУХАЛИ: к.е.н. Боденчук Л.Б. з інформацією щодо участі викладачів
кафедри економіки та менеджменту в проекті «СВС-DEBUS-Інноваційний
розвиток підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу в
транскордонному регіоні» м. Тульча (Румунія): Обмін досвідом був дуже
корисним, праця плідною, ідеї цікавими. Європейська система освіти
будується на професійних курсах, які визнаються на законодавчому рівні.
Було запропонувано низку суспільних заходів, на яких є можливість пройти
програму написання бізнес-планів студентами денної та дистанційної форм
підготовки.
УХВАЛИЛИ:
1.Інформацію прийняти для відома.
2. Продовжити співробітництво в проекті «СВС-DEBUS-Інноваційний
розвиток підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу в
транскордонному регіоні» м.Тульча (Румунія). Залучити до участі в проєкті
студентів Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

ІV. СЛУХАЛИ: заступника директора з навчально-методичної роботи ПФ
МАУП доц. Ліганенко І.В. з інформацією щодо затвердження збірки
матеріалів студентської

науково-практичної конференції «Нові челенжи

економічних, правових і гуманітарних наук в умовах карантинних обмежень»
від 04.12.2020 р.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити «Збірку матеріалів студентської науково-практичної
конференції «Нові челенжи економічних, правових і гуманітарних наук в
умовах карантинних обмежень».

Голова вченої ради
Секретар

проф. Гуменникова Т.Р.
ст.викл. Огнєва О.М.

