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frата i час
засiдань ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Перше пiврiччя 201912020 
". р.

03.09.2019

12.00

1 Про органiзацiю роботи ВченоТ ради Унiверситеry

Щоповiдач: в.о. ректора
2 Затвердження Положення про Вчену раду Унiверситеry

Щоповiдач: секретар ВченоТ ради
-J Г[лан роботи ВченоТ ради Ha201912020 навчальний piK

,Щоповiдач: в.о. ректора
4 Про органiзацiю освiтнього процесу в Унiверситетi

Щоповiдач: в.о. ректора

2б.09.2019

15.00

1 ОбговореннrI проекту скJIаду Постiйних комiсiй Вченоi

р4ди та плану ixньоi роботи
Щоповiдач: в.о. ректора

2 Про заходи з усунення недолiкiв та реалiзацiю
рекомендацiй з оптимiзацii освiтньоi дiяльностi в

унiверситетi
Щоповiдач: в.о. ректора

aJ Про контроль виконання рiшень та ухвал ВченоТ ради
,.Щоповiдач: секретар Вченоi ради

31.10.2019

15.00

1 Про затвердження перелiку та Положення про кафедри
Мiжнародного европейського унiверситету
Щоповiдач: в.о. ректора

2 Про затвердження Положення про експертну комiсiю

Щошовiдач: в.о. ректора
J Про затвердження кIнструкцiТ з дiловодства ПЗВО (МСУ)

Щоповiдач: в.о. ректора



28.11.2019

15.00

l Про затвердженнrI Сrру*rури ПЗВО (МСУ>

Щоповiдач: в.о. ректора
2 Про затвердження Положення про приймальну комiсiю

ПЗВо (МСУ)

Щоповiдач: в.о. ректора
J Про затвердження Правил прийому на навчання до ПЗВО

кМ€У> у 2020 роцi.
Щоповiдач: вiдповiдальний секретар приймальноi KoMicii

4 Про затвердження документацii
процесу в ПЗВО (М€У)

Щоповiдач : в.о. ректора

з органiзацii освiтнъого

26.12.2019

15.00

l Про створення та скJIад приймальноТ KoMiciI на 202012021

н.р.

.Щоповiдач : вiдповiдальний секретар приймагlьноi KoMiciT

2 Про стан та заходи щодо подЕtльшого розвитку i
удоскон€}лення роботи з iноземними студентами

Доповiдач : проректор з науково-педагогiчноi дiяльностi
та мiжнародних зв'язкiв

аJ Про органiзацiю роботи з С.Щ,БО

Щоповiдач: керiвник вiддirry по роботi з СЩЕБО
4 Про органiзацiю навч.}льно-методичноi роботи в

унiверситетi
,Щоповiдач ; керiвник навч€шьно-методичного центру

Друге пiврiччя 2Ol9l2O20 н. р.

30.01.2020

15.00

1 Звiryвання про дiяльнiсть

Доповiдачi: в.о. ректора,

ПЗВО (МСУ) у 2019
проректори

р.

2 Про хiд викон€lння заходiв з усунення недолiкiв та

реа-тliзацiю рекомендацiй дJIя оптимiзацii ocBiTHboT

дiяльностi в унiверситетi
.Щоповiдач: в.о. ректора

-J Про робоry приймалъноi KoMicii Унiверситету з прийому
на навчання iноземних студентiв

Щоповiдач : вiдповiдальний секретар прийматrъноТ KoMiciI

27.02.2020

1 Про органiзацiю роботи HHI кСвропейська медична
школа>>.

.Щоповiдач: директор HHI <<европейська медиtIна школа),



15.00

2 Про роботу редакцiйно-видавничого вiддiлу

Щоповiдач: проректор з науковоТ роботи
a
J Про органiзацiю роботи вiддiлу лiцензування та

акредитацiТ

Щоповiдач : проректор з навчzLпьно-методичноТ роботи

26.03.2а20

15.00

1 Про шляхи удосконttленнrl пiдготовки фахiвцiв в М€У
!оповiдачi: в.о. ректора, проректори

2 Про стан та шляхи покращення роботи кафедр HHI
Щоповiдач : проректор науково-педагогiчноТ роботи

a
J Про створення ВченоТ ради HHI <европейська медична

школa))

.Щоповiдач: директор HHI <<€вропейська медична школa>),

30.04.2020

15.00

1 Про змiни у проведеннi вступноi кампанii у 2020 роцi
Щоповiдач: в.о. ректора

2 Про хiд виконання рiшень Вченоi ради унiверситеry
Щоповiдач: вчений секретар

J Про оптимiзацiю документообiry в Унiверситетi

Щоповiдач: начzLпьник загального вiддiлу

28.05.2020

15.00

1 Про органiзацiю роботи приймальноi KoMicii

Щоповiдач: ректор
2 Про стан та заходи удоскон€rлення роботи з iноземними

студентами

Щоповiдач: проректор з науково-педагогiчноТ дiяльностi
та мiжнародних зв'язкiв

a
J Про стан навчапьно-методичноi роботи в унiверситетi

Щоповiдач: керiвник навчально-методичного центру

25.0б.2020

15.00

1 Про прiоритетнi напрями розвитку
европейського унiверситеry на 2020-202|

Щоповiдач: ректор

Мiжнародного
навчЕLпьний piK

2 Про проведеннrt акредитацiйноi експертизи в

Мiжнародноlчfу европейському унiверситетi
,.Щоповiдач: проректор з науково-педагогiчноi роботи та
мiжнародних зв'язкiв

л|

J Про роботу навч€lльно-наукових iнстиryтiв

Щоповiдачi: директори HHI
4 Про затвердження навч€lJIьних планiв та графiкiв навчання

Ha2020l2021 н. р.



.Щоповiдач: в.о. начапъника навч€lлъно-методичного
вiддiлry

30.07.2020

15.00

1 Про стан пiдготовки до акредитацiйноi експертизи в
Мiжнародному европейському унiверситетi
Щоповiдач: проректор з науково-педагогiчноi роботи та
мiжнародних зв'язкiв

2 Про затвердження оновлених Положень Мiжнародного
европейського унiверситету
!оповiдачi: проректори, директори HHI

aJ Про роботу приймальноi KoMicii

Щоповiдач: проректор з науково-педагогiчноТ роботи


