УВЕДЕНО В ДІЮ
Наказ по ДВНЗ «УжНУ»
від 28.04.2015 року
№ 665/01-17
Рішення Вченої ради
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»
від 28.04.2015 року (протокол № 4)
Про виконання рішень
Вченої ради ДВНЗ «УжНУ»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови Вченої ради, ректора
ДВНЗ «УжНУ» проф. Смоланки В.І. про виконання рішень Вченої ради
ДВНЗ «УжНУ», прийнятих у І семестрі 2014/2015 навчального року, Вчена
рада відзначає, що рішення Вченої ради за І семестр 2014/2015 навчального
року виконано практично повністю. Невиконання окремих пунктів рішень
зумовлено об’єктивними причинами, які виникли в процесі роботи.
Враховуючи зазначене, Вчена рада ухвалила:
1. Інформацію про роботу Вченої ради ДВНЗ «УжНУ» у І семестрі 2014/2015
навчального року взяти до відома.
2. Відзначити належний контроль з боку голови Вченої ради та проректорів
університету за виконанням рішень Вченої ради ДВНЗ «УжНУ».
3. Звернути увагу деканів факультетів біологічного, гуманітарноприродничого факультету з угорською мовою навчання, інженернотехнічного, історичного, стоматологічного, інформаційних технологій,
міжнародних відносин, міжнародної політики, менеджменту та бізнесу,
суспільних наук, туризму та міжнародних комунікацій, фізичного,
хімічного, завідувачів загальноуніверситетських кафедр на необхідність
заохочення науково-педагогічних працівників до розміщення праць в
електронному репозитарії наукових публікацій ДВНЗ «УжНУ» з метою
зростання рейтингу авторів публікацій і університету у світовій академічній
спільноті.
4. Рекомендувати завідувачам кафедр соціології та соціальної роботи, міського
будівництва та господарства, фармацевтичних дисциплін вжити заходів
щодо покращання кадрового складу кафедр з метою ліцензування
спеціальностей 8.03010101 Соціологія (за видами діяльності), 8.06010103
Міське будівництво та господарство, 8.12020101 Фармація.
5. ННІ євроінтеграційних досліджень (Артьомов І.В.) забезпечити проведення
комплексного соціологічного дослідження щодо ставлення населення
Закарпатської області до інтеграції в ЄС і НАТО. Термін виконання: 20152016 рр.

6. Надалі заслуховувати інформацію про хід виконання рішень Вченої ради не
менше 2 разів на рік.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на голову Вченої ради, ректора
ДВНЗ «УжНУ» проф. Смоланку В.І.

Голова Вченої ради,
ректор ДВНЗ «УжНУ»,
д.мед.н., професор

В.І. Смоланка

Вчений секретар,
к.т.н.

О.О. Мельник

