ПЛАН
роботи вченої ради факультету економіки та менеджменту
Сумського державного університету
на 2011-2012 навчальний рік
Розглянути й та затверджений
на засіданні ради ФЕМ
7 вересня 2001 року,
протокол №1
07 вересня 2011 р.
1. Затвердження плану роботи вченої ради ФЕМ.
Доповідач: Прокопенко О.В.– декан ФЕМ.
2. Щодо перерозподілу навчальних дисциплін та закріплення їх за профільними
кафедрами
Доповідач: Скляр І.Д. – заст. декана з методичної роботи
3. Стан наповнення web-системи ФЕМ СумДУ
Доповідач: Шипуліна Ю.С. – заст. декана з інформатізації
4. Про наданні права наукового керівництва аспірантами.
5. Різне.
5 жовтня 2011 р.
1. Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
2. Звіти докторантів.
3. Звіти за НДР, що виконуються у рамках Грантів Президента України для молодих
вчених.
4. Різне.
25 жовтня 2011 р.
1. Аналіз літньої сесії 2010-2011 навчального року.
Доповідач: Троян М.Ю. – заст.. декана з навчально-організаційної роботи.
2. Звіти аспірантів про виконання планів роботи 2010-2011 навчального року та
затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів на наступний рік.
3. Різне.
7 грудня 2011 р.
1. Щодо організації та підвищення якості навчально-виховного процесу на
факультеті
Доповідач: Смолєнніков Д.О. – заст. декана з виховної роботи
та гуманітарних питань.
2. Підсумки виконання держбюджетних НДР на факультеті.
Доповідачі: завідувачі кафедр.
3. Різне.
8 лютого 2012 р.
1. Ухвалення фінансового плану роботи факультету на 2012 рік та звіт
2. Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
3. Рекомендації кандидатів на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для
молодих вчених.
Доповідачі: завідувачі кадедр.
4. Затвердження тематик науково-дослідних робіт кафедр, що виконуються
викладачами згідно робочих планів за рахунок другої половини дня.
Доповідачі: завідувачі кафедр.
5. Різне.

14 березня 2012 р.
1. Стан висвітлення результатів наукових досліджень у періодичній науковій
літературі, зокрема, яка індексується науково-методичною базою даних SCOPUS.
Доповідач: Кубатко О.В. – заст. декана з міжнародної діяльності.
2. Різне.
11 квітня 2012 р.
1. Звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи за І півріччя 20112012 навчального року.
2. Стан науково-дослідної роботи на факультеті ФЕМ.
Доповідаі: Шкарупа О.В. – заст. декана з наукової роботи.
3. Різне.
7 травня 2012 р.
1. Стан участі ФЕМ у виконанні міжнародних грантових проектів.
Доповідач: Кубатко О.В. – заст.. декана з міжнародної діяльності.
2. Різне.
20 червня 2012 р.
1. Звіт голови спеціалізованої вченої ради.
Доповідач: голова спеціалізованої ради – Ілляшенко С.М.
2. Стан профорієнтаційної роботи на ФЕМ та готовності до вступної кампанії
«Абітурієнт - 2012»
Доповідач: Башук Т.О. – заст. декана з профорієнтаційної роботи.
3. Виконання плану роботи та прийняття рішення ради ФЕМ.
Доповідач: Прокопенко О.В. – декан ФЕМ, голова ради ФЕМ.
4. Різне.

Примітка:
На засіданнях вченої ради ФЕМ за необхідності розглядатимуться кадрові, конкурсні та
процедурні питання, передбачені Статутом СумДУ та що вносяться на розгляд деканом
факультету, головою ради ФЕМ

Голова вченої ради ФЕМ

О.В. Прокопенко

Секретар ради ФЕМ

М.Ю. Троян

