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ПЛАН  

роботи Вченої ради  

Міжнародного європейського університету 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Дата і час 

засідань 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

Перше півріччя 2020/2021 н. р. 

 

 

27.08.2020 

 

12.00 

 

1 Затвердження плану роботи Вченої ради Університету на 

2020-2021 н.р. 

Доповідач: ректор Університету 

 

2 Організація навчального процесу у першому півріччі 

2020/2021 н.р. та забезпечення функціонування постійних 

рад і комісій Університету 

Доповідач: проректор з навчально-методичної роботи 

 

3 Про проведення атестації та конкурсного відбору науково-

педагогічних працівників  

Доповідач: секретар Вченої ради 

 

 

24.09.2020 

 

15.00 

 

1 Про затвердження процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти та освітньої діяльності 

Доповідач: начальник Центру забезпечення якості освіти 

 

2 Про стан медико-профілактичного забезпечення та 

створення безпечних умов організації освітнього процесу 

у період навчання для співробітників та осіб, які 

навчаються в Університеті 

Доповідач: проректор з адміністративно-господарської 

діяльності 

 

3 Затвердження педагогічного навантаження на перший 

семестр 2020/2021 н.р. 

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу 

 



4 Про результати вступної кампанії в 2020 р. 

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії 

 

 
29.10.2020 

 

15.00 

 

1 Про створення ради роботодавців МЄУ: перспективи 

розвитку 

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв’язків  

 

2 Про стан підготовки відомостей про самооцінювання 

освітніх програм за спеціальностями 222 «Медицина» та 

073 «Менеджмент» 

Доповідачі: гаранти освітніх програм 

 

3 Про стан та перспективи наукової роботи в Університеті  

Доповідач: проректор з наукової роботи 

 

 

26.11.2020 

 

15.00 

 

1 Про стан та заходи щодо подальшого розвитку і 

удосконалення роботи з іноземними студентами 

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв’язків 

 

2 Про реалізацію аудиторно-дистанційної  форми навчання 

у осінньо-зимовому семестрі  

Доповідачі: директори ННІ 

 

3 Про стан підготовки до акредитації освітніх програм в 

Університеті 

Доповідачі: гаранти освітніх програм 

 

 

24.12.2020 

 

15.00 

 

1 Про затвердження «Правил прийому до Міжнародного 

європейського університету у 2021р.» та склад 

приймальної комісії  

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи 

 

2 Про функціонування студентського самоврядування та 

питання його фінансування 

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв’язків 

 

3 Про хід виконання рішень та ухвал Вченої ради 

Університету  

Доповідач: секретар Вченої ради 

 



 

Друге півріччя 2020/2021 н. р. 

 

 
28.01.2021 

 

15.00 

 

1 Звітування про діяльність Міжнародного європейського 

університету за перше півріччя 2020/2021 н. р. 

Доповідачі: ректор, директори ННІ 

2 Про підготовку студентів до складання Державного 

ліцензійного іспиту «Крок-1» 

Доповідач: директор ННІ «Європейська медична школа» 

3 Про організацію практик для студентів за спеціальностями 

222 «Медицина» та 073 «Менеджмент» 

Доповідач: керівник відділу практики 

 

25.02.2021 

 

15.00 

 

1 Про стан підготовки до акредитації освітніх програм в 

Університеті 

Доповідачі: гаранти освітніх програм 

2 Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 

2020/2021 н.р. 

Доповідачі: директори ННІ 

 

25.03.2021 

 

15.00 

 

1 Про шляхи удосконалення підготовки фахівців в МЄУ 

Доповідачі: ректор, проректори 

2 Про стан та шляхи покращення роботи кафедр ННІ 

Доповідач: проректор науково-педагогічної роботи 

 

29.04.2021 

 

15.00 

 

1 Про стан розвитку наукової діяльності в Університеті 

Доповідач: проректор з наукової роботи 

2 Про інформаційне забезпечення освітнього процесу в 

Університеті. 

Доповідач: завідуюча бібліотекою Нечай Ганна 

Вячеславівна 

 

27.05.2021 

 

15.00 

 

1 Про підготовку до вступної кампанії до МЄУ у 2021 р. 

Доповідач: голова приймальної комісії 

2 Про хід виконання рішень та ухвал Вченої ради 

Університету  

Доповідач: секретар Вченої ради 

 

24.06.2021 

 

12.00 

 

1 Звітування про діяльність Міжнародного європейського 

університету за друге півріччя 2020/2021 н. р. 

Доповідачі: ректор, проректори, директори ННІ 

2 Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 

2020/2021 н.р. 

Доповідачі: директори ННІ 

3 Про затвердження навчальних та робочих планів та 

графіків навчального процесу за спеціальностями на 

2021/2022 н. р.  



Доповідач: начальник навчально-методичного відділу 

4 Про затвердження Плану роботи Вченої роботи на 

2021/2022 н. р. 

Доповідачі: ректор університету 

 

 


