Рішення конференції трудового колективу від 28 серпня 2019 р.
«Про підсумки 2018/2019 навчального року та завдання
на 2019/2020 навчальний рік»
Конференція трудового колективу відзначає, що в 2018/2019 університет
підтвердив статус провідного вищого навчального закладу, посідає високі позиції у
міжнародних та національних рейтингах закладів вищої освіти. Продовжувалася
робота із удосконалення навчального процесу, розвитку нових освітніх програм,
розширення можливостей студентів визначати індивідуальні траєкторії
професійного становлення. Запроваджувалися новітні інформаційно-комп’ютерні
технології у навчальній та науковій роботи, започаткована комплексна програма
кадрового та інформаційного забезпечення якості підготовки іноземних студентів,
інтенсивно розвивалися міжнародні зв’язки. Успішно проведено вступну кампанію,
збільшено обсяги фінансування наукових досліджень як за рахунок коштів
державного бюджету, так і за кошти замовників.
Затверджено Стратегію розвитку університету до 2025 року і
започатковані проєкти з її реалізації.
Конференція трудового колективу ухвалила
1. Усім підрозділам університету визначити своє місце та конкретні
завдання в реалізації Стратегії розвитку університету до 2025 року і погодити їх з
Радою стратегічного планування і розвитку (відповідальні: керівники підрозділів,
до 15 жовтня 2019 року).
2. Підвищити результативність наукової роботи та комерціалізації
науково-технологічних розробок, забезпечити розширення фінансової бази
наукових досліджень за рахунок позабюджетних джерел (відповідальний: Катрич В.
О., протягом навчального року).
3. Запровадити внутрішню систему попередньої акредитації освітніх
програм відповідно до критеріїв, визначених у Положенні про акредитацію,
затвердженому МОН України (відповідальна: Іваненко Л.О., до 25 жовтня 2019
року).
4. Запустити першу чергу впровадження інтегрованої інформаційної
системи управління університетом (електронний документообіг між працівниками
та підрозділами університету, автоматизовані системи управління фінансовими та
кадровими ресурсами; електронна система персонального планування роботи та
звітування науково-педагогічних працівників тощо) (відповідальний: Жолткевич
Г.М., до 1 жовтня 2019 року).
5. Розробити комплексну програму освітньої діяльності в парадигмі Life
Long Learning, запропонувати велику кількість різноформатних навчальних
програм (відповідальний: Левчук В. Г., до 25 грудня 2019 р.).
6. Завершити першу чергу реконструкції спортивного комплексу
«Каразінський» та ремонт спортивних залів у Головному та Північному корпусах
університету. Провести поточні ремонтні роботи у Музеї природи та у гуртожитках
університету. Завершити оздоблювальні роботи будівлі та приміщень Музею
Астрономії (відповідальний: Пахаренко В. С., протягом навчального року).
7. Активізувати реалізацію програми інклюзивної освіти, завершити
створення університетського простору, зручного для людей із особливими
потребами (відповідальний: Махновський С.С., протягом навчального року).
8. Забезпечити підготовку та святкування 215 річниці Каразінського
університету (відповідальний: В.С. Бакіров, до 29 січня 2020 року).

