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IIлАн
роботп Вченоi ради

МiжнароднOгo свропейського унiверситеry
на 202112022 навчальний piK

Щата i час
засiдаяь ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Перше пiврiччя 2a21.t2a22,. р.

26.08.202l

15.00

1 Про початок нового навчального рOку в Унiверситетi

fiоповiдач: ректор
2 Про затвердження плану роботи унiверситету на

2а2|П022 n.p.

fiоповiдач: вчений секретар
a
_) Про стратегiю розвитку HHI <€вропейська школа lT>>

ýоповiдач; директор HHI <Свропеrlська школа iT>

4 Про органiзацiю акредитацiТ освiтнъо-професiйних та
освiтньо-наукових про|рам в2а21-2022 н. р.

Щоповiдачi: гаранти ocBiTHix програм

з0.09.2021

15.00

l Про HoBi спецiальностi, стан та перспективи
Доповiдач: проректор з науково-педагогiчноТ роботи та
мiжнародних зв'язкiв

2 Про затвердженЕя llроцедури внутрiшньOго
забезпечення якостi вищоТ освiти та освiтньоi дiяльностi
доповiдач : начальник Щентру забезпеченнl{ якостi
освiти

1J Гфо резулътати вступноТ кампанii в2а2| р.
ffоповiдач : вiдповiдальний секретар приймалъноi KoMiciT

4 Стратегii розвитку навчалъно-наукOвих шкiл
унiверситету
Доповiдачi: директори навчально-наукових шкiл

5 Про стан та перспективи розвитку студентсъких
органiзцiй в унiверситетi
Щоповiдач: начальник центру зав'язкiв з громадськiстю
та молсдiжних iнiцiатив

1 Про стан та rrерспективи науковоi роботи в Унiверситетi
ýоповiдач; шроректор з HayKoBoi роботи

L

(_



L

L

28J0.202|

15.00

2 Про стан uiдготовIй до ацредитацiТ ocBiTHix шро{рам в
Унiверситетi
Доповiдач: проректор з навчrlJIъЕO-методичноТ роботи

1
J Про досвiд органiзацii науково-методичноi роботи

кафедр, шкiл
Доповiдач : ЕачаJIьник навчiшIьно-методичЕого цеýтру

25.||.202\

15.00

1 Про хiд виконання Стратегii розвr-i,тку YHiBepcитeTy на
2а21-20З 1 piK та перспективи розвитку Унiверситету
Доповiдач: ректор

2 Про стан та }п{аýть унiверситеry в мiжнародних та
вiтчизнянIФ( грантових про|рамах. Заходи щодо
под€lпьшого розвитIrу i удоскон€lJIення роботи з
iноземними студентilми.
Щоrrовiдач: проректор з Еауково-педагогiчноi роботи та
мiжнародних зв'язкiв

a
J Про стан та перспекrивирозвитку студентськOго

парпамеfiry Унiверситеry.
{оповiдач: гOлова студентськOго парламенту

з0.12.2021

15.00

1 Про затверджеЕня <dIравил прlйому до Мiжллародного
европейського унiверсжгету у 2а22 р.>>

ýоповiдач: rrрOректор з наукOво-педагсгiчноi роботи

2 Про затвердже}lня рiчного фiнансового звiту за 2021 р.
та фЬансового ЕлаЕу на2а22 р.
Щоповiдач: прорекюр з науково-педагогiчноТ роботи та
мiжнародних зв'язкiв

J Звiт з HayKoBoi роботи за 2021 piK.

ffоповiдач: проректор з науковоТ роботи

Друге пiврiччя 202ll2a22 ,r. р.

27.aL2022

15.00

1 Звiт про дiялънiсть МiжнародЕOго свропейського

унiверситету за перше пiврiччя 202l/2022 ,r.р.

Доповiдач; ректOр
2 Перспективи розвитку навч€lпьЕо-науковLD. шкiл в

умовах реформув аняя вищоТ освiти.

ýоповiдачi: директори НШ



/t
J Про пiдготовку сryдентiв до скJIадання {ержавного

лiцензiйного iсшиry <<KpoK-l>r

,Щоповiдач : директор НШ <<Свропейсъка медична
шIкола}

4 Стан та перспективи практичноТ пiдготовки майбутнiх
фахiвцiв Унiверситету.

fiоповiдач ; керiвник вiдlirry практики

24"в2.2а22

15.00

1 Про удосконаJIеЕнlt освiтrrъоТ дiяльностi унiверситету в
умовах трансформацiй ocBiTHbof дiялrьностi.
Дошовiдач: ректор

2 Про заходи uiдготовки д0 встуrrноi KaMrraHi1 2022р.у
Мiжнарод{ому европейському унiверситетi.
ýоповiдач ; проректор науково-педагогiчноТ роботи

з Про резулътати зимовоi залiково-екзамеЕацiйноj' cecir
202112022 н.р.

{оповiлачi: директори HHI

зl.в.2а22

15.в0

1 Про стан та IIшIяхи пощращення роботи кафедр HHI.
Щоповiдач : проректор науково-педагогiчноi роботи

2 Про стан пiдготовIсr до акредитафТ в Унiверситетi.

Доповiдаз : проректор з навчально-методиqноi роботи
4 Стан та перспективи практичноi пiдготовки майбутнiх

фахiвцiв
Доповiдач: проректор з навчаJIьно-методичноТ роботи та
мiжнародних зв'язкiв

a
J Про роботу ЕавчаJlъ}lо-науковоi бiбпiотекr+ Унiверситеry

,щоповiдач : завi/цrюча бiблiотекою

28.04"2022

15.00

1 Про стан розвитку HayKoBoi дiяльностi в Унiверситетi.
flоповiдач: проректор з HayKoBOi роботи

,, Про напрямки удосконапеннrI органiзацiйно*методичноi
роботи в Унiверситетi.
{ошовiдач : проректор з навч€lJlъно-методиt{ноi роботи

n
J ГIiдсумки органiзацii i проведеннJI студентськIФ( олiмпiад

та HaJrKoBиx KoHKrypciB в Унiверситетi
Доповiдач: проректор з яауковоi роботи
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26.о5.?,822

15.00

1 Про хrл та rrерспективи виконання Стратегii розвитку
Унiверситету Еа 2а2|-2а31 piK
ýоповiдач: ректор

z Гфо кадрову полiтику в Унiверситетi
ffоповiдач: проректор з науково-педагогiчноi роботи та
мiжнародних зв'язкiв

1J Про готовнiстъ сryкrурних riдроздiлiв до лiтнъоi
залiково-екзаменацiйноi cecii 2аДDа22 н. р.
Доповiдач: качаяьник навчаJIьýо*метод[чного цеIIтру

30.а6.2а22

I5.00

1 Звiт пр0 дiяльнiсть Мiжнародного европейсъкого

унiверситету за 2021l.12022 н. р. Затвердження Ппаrrу

роботи Вченоi роботи на ?а22/2023 н. р.
ýоповiдач: ректор

) Про хiд виконання рiшень та ухвал ВченоТ ради.
Доповiдач: вчений секретар

.)
J Про штатний розклад унiверситету та педагогiчне

навантаження ва 2а22-202З н. р.
fiоrrовiдач: начаJIьник навчаJIьно-методичного вiддiлу
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