План
Проведення заходів у Національній металургійній академії України,
які будуть проводитися в межах Всеукраїнського тижня права у 2017 році
№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Назва заходу

Термін
проведення
04-09.12
2017 р.

Книжкова виставка з питань
реалізації і захисту прав
людини в Україні та світі
«Правові засади соціального
захисту населення»
Тематична виставка з питань
04-09.12
забезпечення академічної
2017 р.
доброчесності та
запобігання проявам
корупції «Боротьба з
корупцію у ВНЗ»
Бібліографічний огляд на
04-09.12
тему «Право на права»,
2017 р.
щодо питань реалізації і
захисту прав людини в
Україні та світі
Надання безоплатної
04-09.12
первинної правової
2017р.
допомоги студентам та
співробітника академії
Зустріч студентів з
6.12.2017р.
юрисконсультом академії
13-00
«Адміністративне право:
види державних органів в
Україні»
Круглий стіл «Роль
5.12.2017 р.
господарського права у
забезпеченні та реалізації
прав суб’єкта
підприємницької діяльності»
Круглий стіл «Актуальні
проблеми охорони та
захисту прав при
неправомірному
використанні
інтелектуальної власності»
Книжкова виставка
«Україна правова держава»

8.12.2017 р.

Тематична книжкова
виставка «Корупція:новий
рівень боротьби»
Тренінг «Студенти мають
знати свої права»

05-06.12
2017 р.

04-09.12
2017р.

07.12

Місце
і дата проведення
Бібліотека НМетАУ,
Довідковобібліографічний відділ
(нове приміщення, 2-й
поверх)
Бібліотека НМетАУ,
Довідковобібліографічний відділ
(нове приміщення, 2-й
поверх)
Бібліотека. Абонемент
наукової літератури
(ауд.259)

Відповідальні
Савінова Н.Г.

Савінова Н.Г.

Середа М.О.

Відділ кадрів,
юрисконсульт

К.349

Конференц-зал

Рада з виховної
роботи, заступники
деканів,юрисконсу
льт

Ауд. 418
11-30

Кафедра
менеджменту

Ауд.344
13-00

Кафедра
інтелектуальної
власності

Бібліотека Криворізького Гумовська О.Б.
металургійного
інституту (КМІ)
НМетАУ
Бібліотека КМІ
Караман Т.І.
Ауд 315 (КМІ)
14-00

Сусло Н.В.

11.
12.

13.

14.

Дискусія на тему «Права
людини та правозахисна
діяльність в Україні»
Круглий стіл «Актуальні
проблеми протидії проявам
корупції у студентському
середовищі»
Вікторина серед студентів
технічних спеціальностей з
адміністративного права

09.12
2017 р.

Ауд. 403 (КМІ)
15.20

08.12
2017 р.

Ауд. 388
13-00

09.12
2017 р.

Ауд. 388
13-00

Висвітлення заходів з
проведення Всеукраїнського
тижня

04-09.12
2017 р.

Газета НМетАУ «Кадри
металургії»
та сайти академії

Волікова М.М.
Кафедра
управління
проектами
Серьогіна С.В.
Кафедра
управління
проектами
Виприцький А.О.
Редакційна колегія

