Проект
Рішення
Вченої ради університету з питання “Звіт голів спеціалізованих вчених рад університету”
від 26.03.2018 р.
Заслухавши та обговоривши звіти голів спеціалізованих Вчених рад: д.т.н., проф.
Сиченка В.Г., д.т.н., проф. Жуковицького І.В., д.е.н., проф. Головкової Л.С., Вчена рада ДНУЗТ
відмічає, що спеціалізовані Вчені ради при ДНУЗТ в своїй діяльності керуються Законом
України «Про освіту» та іншими нормативно-правовими актами, активно впроваджують
принципи академічної доброчесності та зберігають темпи підготовки наукових кадрів для
університету і для інших освітніх організацій, не зважаючи на зниження рівня престижності
наукової та викладацької діяльності.
Вчена рада постановляє:
1. Прийняти до відома інформацію щодо підсумків діяльності спеціалізованих вчених
рад університету за минулий період.
2. Підвищити вимогливість та рівень відповідальності керівництва, членів
спеціалізованих вчених рад, наукових консультантів (керівників), докторантів, аспірантів та
здобувачів щодо реалізації принципів академічної доброчесності.
Термін – протягом року
3. Провести поглиблений аналіз та визначити пріоритетні напрями
підготовки
наукових кадрів у відповідності до Стратегії розвитку університету (підтвердження статусу
«національного» та отримання статусу «дослідницького»).
Термін – до 25 квітня 2018 р.
Відповідальні – постійна комісія Вченої ради з питань наукової роботи, НЗНІ, голови
спецрад, завідувачі кафедр.
4. Підготувати план підготовки та подання дисертацій до попередньої експертизи і
захисту докторантами, аспірантами та здобувачами університету
Термін – до 30 квітня 2018 р.
Відповідальні – НЗНІ, голови спецрад, декани факультетів, завідувачі кафедр.
5. З метою покращення якісного складу наукових кадрів університету підвищити рівень
відповідальності докторантів, аспірантів університету та наукових керівників (консультантів) з
питань своєчасного та якісного виконання планів підготовки дисертацій за спеціальностями, що
відповідають напрямам спеціалізованих вчених рад університету.
Термін – протягом року.
Відповідальні – завідувачі кафедр, наукові керівники (консультанти).
6. Удосконалити систему мотивації (матеріальної, моральної) членів спеціалізованих
вчених рад університету.
Відповідальні – НЗНІ, НЗН, НЗЕ, НФ, НВ, декани факультетів, завідувачі кафедр.
Проект підготовлено постійною комісією Вченої ради з питань наукової роботи «_21_»
березня 2018р.
Голова комісії, проф.
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