
Протокол № 1 

засідання вченої ради 

Придунайської філії  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

15 січня 2021 р.           м. Ізмаїл 

 

Голова вченої ради –  проф. Гуменникова Т.Р. 

Вчений секретар  – ст.викл. Огнєва О.М. 

 

Присутні: 21 особа (в онлайн-режимі) 

 

Порядок денний: 

1. Результати роботи викладачів кафедр згідно з «Положенням про рейтинг 

науково-педагогічних працівників та кафедр ПрАТ «ВНЗ « МАУП». 

Доповідач: інспектор з кадрів М.К.Кулава 

2. Затвердження планів рекламної роботи кафедр філії на ІІ семестр 2020-2021 

н.р. 

                                        Доповідачі: завідувачі кафедр  

3. Затвердження «Положення про студентське самоврядування ПФ ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП». 

                                       Доповідач: фахівець з виховної роботи філії Огнєва О.М. 

 

 

І. СЛУХАЛИ:  інспектора з кадрів Кулаву М.К. щодо змісту 

«Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників Придунайської філії Приватного 

акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» та результатами роботи викладачів у 2020 

році. 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома та за основу роботи кафедр щодо 

визначення рейтингу викладачів. 

2. Завідувачам кафедр на засіданнях кафедр підбити підсумки рейтингу 

викладачів за 2020 рік та продовжити роботу з визначення рейтингу викладачів 

згідно з «Положенням про рейтинг науково-педагогічних працівників  та 

кафедр Придунайської філії Пр АТ «ВНЗ «МАУП» щосеместрово, наприкінці 

кожного семестру та за рік. 

                                                                      Відповідальні: завідувачі кафедр 

 

 

II. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр ПФ з інформацією щодо планів 

рекламної роботи кафедр філії на ІІ семестр 2020-2021 н.р.: 

В.о. завідувача кафедри права Філіпову Н.А. з інформацією щодо 

вдосконалення роботи кафедри з рекламної роботи в ІІ семестрі навчального 

року. 

Завідувача кафедри економіки та менеджменту Мурашко І.С. з 

інформацією щодо планів кафедри з рекламної роботи.   

Завкафедри суспільно-наукових дисциплін доц. Байрамову О.В. з 

інформацією щодо форм рекламної роботи кафедри в ІІ семестрі навчального 

року. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2.Затвердити плани роботи кафедр філії з рекламної роботи в ІІ семестрі 

2020-2021 н.р.. 

 

 

III. СЛУХАЛИ: фахівця з виховної роботи філії  Огнєву О.М. з 

інформацією щодо затвердження «Положення про студентське самоврядування 

ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 



УХВАЛИЛИ: 

1.Інформацію прийняти до відома. 

2.Затвердити «Положення про студентське самоврядування ПФ ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП». 

 

 

 

Голова Вченої ради                                             проф.  Гуменникова Т.Р.   

 

Секретар                                                               ст.викл. Огнєва О.М.  
 


