Рішення Вченої ради Сумського державного університету
від 21 листопада 2013 року з питання
«Стан роботи щодо створення відповідної матеріальної бази,
кадрового та методичного забезпечення напрямів підготовки,
спеціальностей, за якими підготовка фахівців здійснюється вперше»
Після слухання та обговорення вищезазначеного питання, Вчена рада
відзначає, що в університеті проводиться значний обсяг робіт, які спрямовані
на розширення напрямів освітньої діяльності університету з урахуванням
потреб ринку праці, що є важливим фактором забезпечення
конкурентоспроможності університету серед інших ВНЗ та передумовою
збільшення контингенту осіб, що навчаються. Останніми роками отримані
ліцензії на підготовку фахівців за новими напрямами підготовки
(спеціальностями): 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю»;
6.050903 «Телекомунікації»; 7.12010003 «Медико-профілактична справа»;
7.12010005 «Стоматологія»;
8.04030204 «Інформаційно-комунікаційні
технології»; 8.04030101 «Прикладна математика»; 8.18010011 «Інтелектуальна власність»; 8.18010019 «Медіакомунікації», 8.05070103 «Електротехнічні
системи електроспоживання». Забезпечення якісної підготовки фахівців за
вищезазначеними напрямами підготовки (спеціальностями) потребує
створення відповідної матеріальної бази, кадрового та методичного
забезпечення.
Враховуючи вищезазначене, Вчена рада університету постановила:
1. Директорам інститутів (деканам факультетів), завідуючим випускових
кафедр продовжити роботу зі створення необхідної матеріально-технічної
бази для підготовки фахівців за новими напрямами підготовки
(спеціальностями).
2. З метою підвищення рівня кадрового забезпечення напрямів підготовки
(спеціальностей), за якими підготовка здійснюється вперше, директорам
інститутів (деканам факультетів):
а) сумісно з деканом факультету підвищення кваліфікації та педагогічних
інновацій Божковою В.В. в термін до 1 лютого 2014 року провести
планування та організувати заходи щодо перепідготовки, підвищення
кваліфікації, стажування викладачів, які забезпечують навчальний процес за
новими спеціальностями;
б) сумісно з першим проректором та проректором з наукової роботи в
термін до 10 грудня 2013 року розробити додаток до Перспективного плану
роботи з кадрового забезпечення діяльності СумДУ з підготовки фахівців, які
забезпечують навчальний процес за новими напрямами підготовки
(спеціальностями), та надати на затвердження ректору.
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3. З метою забезпечення навчального процесу навчальною та навчальнометодичною літературою напрямів (спеціальностей), за якими підготовка
фахівців здійснюється вперше, методичним комісіям факультетів:
а) організувати роботу з виконання «Перспективних планів видання
навчальної літератури», за необхідності внести в них відповідні корективи, та
в термін до 31 грудня 2013 року подати на затвердження до організаційнометодичного управління;
б) сформувати пропозиції щодо оновлення фондів основної навчальної
літератури (підручників, посібників) та за погодженням з організаційнометодичним управлінням в термін до 31 грудня 2013 року подати їх до
бібліотеки університету.
4. Директорам інститутів (деканам факультетів), завідувачам випускових
кафедр вжити заходів щодо набору студентів за новими напрямами
підготовки (спеціальностями) в обсягах, максимально наближених до
ліцензійних.
5. Деканам факультетів організувати роботу щодо проходження первинної
акредитації за спеціальностями 8.18010011 «Інтелектуальна власність»,
8.18010019 «Медіакомунікації», 8.04030101 «Прикладна математика» та
забезпечити її завершення не пізніше 1 липня 2014 року.
6. Завідувачам кафедр, які є випусковими за 2-ма та більше напрямами
підготовки (спеціальностями), надати до ректорату пропозиції щодо
створення у складі кафедр секцій як структурних підрозділів, які є
відповідальними за підготовку фахівців з відповідного напряму підготовки
(спеціальності).
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