ПЛАН
роботи вченої ради факультету економіки та менеджменту
Сумського державного університету
на 2012-2013 навчальний рік
Розглянутий та затверджений
на засіданні Вченої ради ФЕМ
6 вересня 2012 року,
протокол №2
6 вересня 2012 р.
1. Затвердження плану роботи вченої ради ФЕМ на 2012-2013 навч. рік.
Доповідач: проф. Прокопенко О.В. – декан ФЕМ.
2. Підсумки роботи у 2012-13 навчальному році щодо формування контингенту
осіб, що навчатимуться за денною формою навчання всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів
та курсів.
Доповідач: проф. Прокопенко О.В. – декан ФЕМ.
3. Аналіз літньої сесії 2011-2012 навчального року.
Доповідач: Троян М.Ю. – заст. декана з навчально-організаційної роботи.

4 жовтня 2012 р.
1. Стан наукової діяльності ФЕМ, що виконується за рахунок грантів та
господарчих договорів.
Доповідачі: заступник декана з наукової роботи,
Кубатко О.В. – заступник декана з міжнародної діяльності.
2. Затвердження тем науково-дослідних робіт кафедр, що виконуються викладачами
згідно робочих планів за рахунок другої половини дня.
Інф: завідувачі кафедр.
3. Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
4. Звіти за НДР, що виконуються у рамках Грантів Президента України для молодих
вчених.
5. Звіти аспірантів про виконання планів роботи 2011-2012 навчального року та
затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів на наступний рік.
1 листопада 2012 р.
1. Стан забезпечення навчального процесу навчальною та навчально-методичною
літературою.
Доповідач: доц. Скляр І.Д. – заст. декана з методичної роботи.
2. Щодо організації виховного процесу на факультеті.
Доповідачі: Смолєнніков Д.О. – заст. декана з виховної роботи та гуманітарних питань,
Ковальов Б.Л. – заст. декана з виховної роботи у гуртожитках,
Бойко В.М. – заст. декана зі спортивної роботи.

6 грудня 2012 р.
1. Завдання щодо підвищення якості практичної підготовки студентів.
Доповідач: Дудкін О.В. – заст. декана з профорієнтаційної роботи.
2. Підсумки виконання держбюджетних НДР на факультеті.
Інф: завідувачі кафедр.

7 лютого 2013 р.
1. Аналіз зимової сесії 2012-2013 навчального року.
Доповідач: доц. Троян М.Ю. – заст. декана з навчально-організаційної роботи.
2. Стан організації роботи з оздоровлення співробітників.
Доповідач: Ковальов Б.Л. – голова профбюро ФЕМ, заст. декана з виховної роботи у
гуртожитках.
3. Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
4. Рекомендації кандидатів на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для
молодих вчених.
Інф: завідувачі кадедр.
7 березня 2013 р.
1. Про хід підготовки висококваліфікованих кадрів на факультеті.
Доповідач: заступник декана з наукової роботи.
2. Стан та перспективи розвитку web-системи ФЕМ СумДУ.
Доповідач: доц. Шипуліна Ю.С. – заст. декана з інформатизації.
4 квітня 2013 р.
1. Про діяльність системи студентського самоврядування.
Доповідач: Бондар А. – студентський декан ФЕМ
2. Про навчання іноземних громадян на ФЕМ СумДУ.
Доповідач: Кубатко О.В. – заступник декана з міжнародної діяльності,
Троян М.Ю. – заступник декана з навчально-організаційної роботи,
3. Звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи за І півріччя 2012 2013 навчального року.
4. Стан науково-дослідної роботи на факультеті ФЕМ.
Доповідач: заст. декана з наукової роботи.
8 травня 2013 р.
1. Стан участі ФЕМ у виконанні міжнародних грантових проектів та завдання щодо
розвитку міжнародної діяльності факультету.
Доповідач: Кубатко О.В. – заст. декана з міжнародної діяльності.
2. Стан розвитку студентської науки на ФЕМ.
Доповідач: заст. декана з наукової роботи.
6 червня 2013 р.
1. Звіт голови спеціалізованої вченої ради.
Доповідач: проф. Ілляшенко С.М. - голова спеціалізованої ради
2. Стан профорієнтаційної роботи на ФЕМ та готовності до вступної кампанії
«Абітурієнт - 2013»
Доповідач: Дудкін О.В. – заст. декана з профорієнтаційної роботи,
Нагорний Є.І. – відповідальний секретар приймальної комісії.
3. Виконання плану роботи та прийняття рішення ради ФЕМ.
Доповідач: проф. Прокопенко О.В. – декан ФЕМ, голова ради ФЕМ.
Примітка:
На засіданнях вченої ради ФЕМ розглядатимуться кадрові, конкурсні та процедурні
питання, передбачені Статутом СумДУ, внесені до порядку денного деканом
факультету, головою ради ФЕМ

Голова вченої ради ФЕМ

О.В. Прокопенко

Секретар ради ФЕМ

М.Ю. Троян

