
роботи Вчено.і. ради державного унiверситету
телекомунiкацiй у 2019/2020 навчальному роцi

Назва питання мiсяць Вiдповiдальнi за
'розгляду пiдготовку

Про затвердження плану роботи Вчено.і. ради Серпень 2019 Перший     заступник     головиВчено.і.ради,ученийсекретар

державного унiверситету телекомунiкацiй на
2019-2020 навчальний рiк.
Про     змiни     у     складi     Вчено.і.         ради Серпень 2019 Учений секретар

Унiверситету.
Про  рекомендацiю  до  друку  перiодичних Серпень 2019 Головнi редактори  журналiв

видань Унiверситету.
рiзне Серпень 2019
Про       з атвердження       кандидатур       для Вересень 2019 Проректор  з  НПР,  зав.  вiддiлу

зарахування   до   докторантури   державного організаці.і.   проведення   підго-товкитаатестацi.і.аспiрантiвтадокторантiв,директориНН1

унiверситету телекомунiкацiй в 2019 роцi.
Про результати монiторингових   дослiджень Вересень 2019 Начальник                        вiддiлумонiторингуякостiосвiти,лiцензуваннятаакредитацi.і.

вступно.і.  кампанi.і.  2019  року  щодо  якостi
формування  контингенту  здобувачiв  вищо.і.
освiти       у        державному        унiверситетi
телекомунiкацiй
Про  пiдсумки  лiцензування  та  акредитацi.і. Вересень 2019 Начальник                        вiддjлумонiторингуякостiосвiти,лiцензуваннятаакредитацi.і.,завiдувачiкафедр,

спецiальностей    у    2018-2019    навчальному
роцi  та  завдання  на  2019-2020  навчальнийрiк.

Про   рекомендацiю   до   друку   науков6го Вересень 2019 Головний редактор журнаj]у

журналу «Зв'язок»
рiзне Вересень 2019
Про       виконання        Стратегi.і.       розвитку Жовтень 2019 Проректори,   директори   НН1,директорННЦ

державного унiверситету телекомунiкацiй на
2015-2020 роки.
Про  пiдготовку  Унiверситету  до  роботи  в Жовтень 2019 Пр ор е ктор        з        А ГР        табудiвництва

осiнньо-зимовий перiод
Про    результати     вхiдного     контролю    з Жовтень 201 9 Начальник                        вiддiлумонiторингуякостiосвiти,лiцензуваннятаакредитацi.і.

дисциплiн загально.і. середньо.і. освiти

рiзне Жовтень 2018
ЗВiТ      ПРО      РОбОТУ      ПРИйМаЛЬНО.1.      КОМiСi.1. Листопад 2018 Проректор з НР

державного  унiверситету  телекомунiкацiй  у



2019 роцi та завдання на 2020 рiк.
Про пiдсумки прийому студентiв у 2019 роцi Листопад 2019 Проректор  з  НР,   Навчально-науковийцентр

та   завдання   щодо   забезпечення   якiсного
набору у 2020 роцi.
Про  пiдсумки  прийому  до  аспiрантури  та Листопад 2019 Проректор  з НПР,  зав.  вiддiлуорганiзацi.і.проведенняпідго-товкитаатестацi.і.аспiрантiвтадокторантiв,директориНН1

докторантури у 2019 роцi.

Про   результати   ректорських   контрольних Листопад 2019 Начальник                        вiддiлумонiторингуякостiосвiти,лiцензуваннятаакредитацi.і.

робiт  у   1   семестрi   2019-2020   навчальногороку.

Про     стан     та     завдання     подальшого Листопад 2019 Проректор         з         науково-педагогiчно.і.роботи,директориНН1,завjдувачiкафдер

пiдвищення        публiкацiйно.і.        активностi
спiвробiтникiв Унiверситету.

Про результати тематичного анкетування .по Листопад 2019 Проректор   з   НР,    начальниквiддiлумонiторингуякостiосвiти,лiцензуваннятаакредитацi.і.

адаптацi.і.    студентiв     першого     курсу    до
навчання в Унiверситетi
Про  рекомендацiю  до  друку   перiодичних Листопад 2019 Головнi редактори  журналiв

видань Унiверситетурiзне
Листопад 2019

Про    затвердження    правил    прийому    до Грудень 2019 Проректор    з    НР,    директорННЦ,директориНН1

державного  унiверситету  телекомунiкацiй  у
2020 роцi
Про    затвердження    правил    прийому    до Грудень 2019 директор               Харкiвськогоколеджу,директорНавчат1ьно-науковогоцентру

Хар кi всько го          коледжу          дер жавн о го
нiверситету телекомунiкацiй у 2020 роцiуПро  затвердження  тематики  дисертацiйних

Грудень 2019 Проректор  з  НПР,  директориНН1,зав.вiддiлуорганiзацi.і.проведенняпiдготовкитаатестацi.і.асnipантiвта

робiт  аспiрантiв,    докторантiв  та  внесення
змін до тематики дисертаціиних досліджень
пошукувачiв вчених ступенiв докторантiв.

Про  вдосконалення  форм  освiтньо-виховно.і. Грудень 2019 Начальник    вiддiлу   з    питаньсоцiаjтьнихтанавчальнихпроблемстудентів,головистудентськихрадУнiверситету

та        органiзацiйно.і.        роботи        органiв
студентського  самоврядування  Унiверситету
та шляхи пiдвищення ефективності співпраці та нн1
адмiнiстрацi.і.    Унiверситету         та    органiв
ст  дентського самоврядування.уЗвiт  ректора  про  дiяльнiсть  Унiверситету  у

Грудень 2019 Ректор                   Унiверситету,проректори,директориНН1iнститутiв,деканифакультетiв.ПроректорзНПР,ученийсекретар

2019 роцi.

Про     виконання     рiшень     Вчено.і.     ради Грудень 2019
Унiверситету  за серпень-грудень 2019 року
рiзне Грудень 2019

Про      затвердження      фiнансового      звiту Сiчень 2020 Проректор   з   АГР,   головнийбухгалтер

Унiверситету за 2019 рiк.
Про результати науково.і. роботи за 2019 рiк Сiчень 2019 Проректор з НПР, заступникдиректораННЦ

та завдання на 2020 рiк.
Про   рекомендацiю   до   друку   наукового Сiчень 2020 Головний редактор журналу

журналу «Зв'язок»
рiзне Сiчень 2020

Нро  прозорiсть та  iнформацiГшу  вiдкрнтiсть j'Iютий 2{-}20

Унiвсрситету  згiдно  вимог  Закону  Укра.і.ни
«про (,свiту»



Про      ухвалення       фiнансового       плану Лютий 2020 Проректор  з  АГР,  начальникпФвГоловнiредакторижурналiв

державного унiверситету телекомунiкацiй на
2020 рiк.

Про  рекомендацiю  до  друку  перiодичних Лютий 2020
видань Унiверситету

рiзне Лютий 2020Березень2020Березень2020Березень2020
Проректор    з    НР,    директорННЦ,директориНН1,зав.вiддiлуорганiзацi.і.проведенняпiдготовкитаатестацi.і.Про       стан       дотримання       академiчно.і.

доброчестивостi          науково-педагогічними
працiвниками  та  здобувачами  вищо.і.  освіти
Унiверситету аспiрантiв та докторантiвГоловнийредакторжурналуНачальниквiддiлуконтролютааудиту

Про   рекомендацiю   до   друку   наукового
журналу «Зв'язок»
Про   запобiгання   i   протидiю   корупцi.і.   в
державному унiверситетi телекомунiкацiй .рiзне

Березень 2020
Проректор   з   НПР,   директорННЦ,директориНН1Про   затвердження   навчальних   планiв   на Квітень 2020

2020-2021 навчальний рiкПронауковуроботустудентiв  державного
Квiтень 2020 Проректор  з  НПР,  заступникдиректораННЦ,директоринн1

унiверситету   телекомунiкацiй   та   шляхи   .і-і.
по  альшого  досконаленнядПро присвоення вчених звань

Квiтень 2020 Завiдувач      кафедри,     ученийсекретар

Квiтень 2020Травень2020рiзне
Начальник                        вiддiлумонiторингуякостiосвiти,лiцензуваннятаакредитацi.і.,Про   результати   ректорських   контрольних

робiт,  проведених у другому семестрi  2019-
2020 навчального року директори НШНачальниквiддiлумонiторингуякостi освiти,лiцензуваннятаакредитацi.і.

Про результати анкетування студентiв щодо Травень 2020

якостi  навчального  процесу  в  державному
00\,

унiверситеті телекомунікаціиПрорезультатищорiчного   рейтингування
Травень 2020 директори НН1

н ауково -п едаго гiчних                     пр ац івників,0\,
державного унiверситету телекомунікаціиПророзглядрекомендацiйконкурсно.і.комiсi.і.

Травень 2020 Проректор  з  НПР,  директориНШ,завiдувачiкафедр.

державного    унiверситету   телекомунікаціи
щодо  замiщення  вакантних  посад  науково-
педагогiчних працiвникiв УнiверситетуПрозвiтКоординацiйно.і.ради щодо

Травень 2020 Проректор   з   НР,   директориНН1,завiдувачiкафедр,директорННЦ,начаjlьник

дiяльностi внутрiшньоунiверситетсько.і
системи якості освіти. вiддiлу     монiторингу     якостiосвiти,лiцензуваннятаакредитацi.і.

Про  рекомендацiю  до  друку  перiодичних Травень 2020 Головні редактори  журналів

видань Унiверситету
рiзне Травень 2020

Проректор  з  НПР,  заступникдиректораННЦ,директоринн1Про результати першого етапу Конкурсного Червень 2020
вiдбору   проектiв   наукових   дослiджень   і
розробок    на    2020    рiк    у    державномуI нiве  ситеті телеком  ніка  іи.
Про     виконання     рiшень     Вчено.і.     ради Червень 2020 Заступник    голови         Вчено.і.



Унiверситету за сiчень-червень 2020 рокуПрорекомендацiюдодрукунауковdго ради, учений секретар

Червень 2020 Головний редактор журналу

ж  рналу «Зв'язок».уПро встановлення розмiрiв вартостi навчання
Червень 2020Червень2020 Проректор  з  НПР,  директориНН1,начальникПФВГоловаВчено.і.радиУнiверситету,ученийсекретар

фахiвцiв,  якi  навчаються  на  платнiй  основi,
на 2020 рiк.
Про      звiт      Вчено.і.      ради      державного
унiверситету телекомунiкацiйрiзне

Червень 2020

Заступник голови  Вчено.і. ради,
проректор з науково-педагогiчно.і. роботи
професор

Учений секретар Унiверситету

г;;ё:- Л.Н. Беркман

О.В. Попов


