Рішення Вченої ради
від 20.09.2017р.

1. СЛУХАЛИ: Ректора академії проф. Величка О.Г. про підсумки вступної кампанії 2017 року та завдання щодо забезпечення прийому у 2018 році.

УХВАЛИЛИ: 1. Приймальній комісії (Сорокін Є.Л.), завідувачам кафедр:
- провести аналіз і обговорення результатів прийому до академії у 2017 на засіданнях кафедр і вчених ра факультетів;
- надати до приймальної комісії пропозиції щодо покращення роботи з набору абітурієнтів у 2017/2018 навчальному році.
2. Приймальній комісії для забезпечення у 2018 році показників прийому до НМетАУ абітурієнтів
1) до бакалаврату на базі повної середньої освіти:  
- вжити заходів щодо збільшення кількості старшокласників, які навчатимуться на підготовчих курсах;
- провести переформатування сторінки «Прийом до НМетАУ» на офіційному веб-сайті академії;
- організувати проведення на базі академії пробних іспитів з предметів ЗНО;
- організувати і провести на базі академії всеукраїнські олімпіади старшокласників за окремими предметами;
- створити на базі приймальної комісії Е-центр роботи з абітурієнтами щодо «Прийому 2018»;
2) до бакалаврату на базі здобутого ступеня «молодший спеціаліст»:
- створити базу даних щодо випускників технікумів і коледжів за спеціальностями НМетАУ;
- провести пробні іспити за фахом у зацікавлених технікумах і коледжах;
- підготувати оновлені інформаційні матеріали для випускників технікумів і коледжів;
- запропонувати випускникам технікумів і коледжів програми підготовки з додатковим вивченням іноземної мови, економіки та комп’ютерних технологій;
- підвищити ефективність роботи серед випускників коледжів Академії, зокрема, у Вільногірському, Новомосковському та Криворізькому
3. Для забезпечення у 2018 році показників прийому до магістратури НМетАУ:
1) завідувачам випускових кафедр: 
- підготувати пропозиції щодо прийому до магістратури у 2018 році, враховуючи положення нормативних документів та рівень успішності студентів IV курсу денної форми навчання і V курсу заочної форми навчання.
- надати пропозиції щодо підготовки магістрів за освітньо-науковими програмами з дворічним терміном навчання;
- протягом навчального року проводити агітаційно-роз’яснувальну роботу серед студентів-випускників бакалаврату;
2) навчальному відділу, кафедрі економічної кібернетики та кафедрі перекладу та іноземних мов вжити заходи щодо покращення підготовки студентів ІV курсу спеціальності «Економіка» з іноземної мови у зв’язку з очікуваним  вступним іспитом з іноземної мови у вигляді ЗНО.
3) ректорату академії опрацювати та запровадити в поточному навчальному році:
- паралельне навчання в магістратурі за другою спеціальністю;
- навчання студентів-магістрантів в закордонних університетах-партнерах за програмами подвійного диплому;
- забезпечити і запропонувати студентам-магістрантам додаткові освітні послуги з комп’ютерних технологій, менеджменту, іноземних мов, економіки, підприємництва	тощо.

2. СЛУХАЛИ: Ректора академії проф. Величка О.Г. про підведення підсумків рейтингового оцінювання діяльності підрозділів академії та викладачів. 
	Переможців рейтингового оцінювання було нагороджено Почесними грамотами:
	факультети:
матеріалознавства і обробки металів
	гуманітарний

	комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації
	 - випускаючі кафедри:
	ливарного виробництва
обліку і аудиту
	матеріалознавства
	 - загальнонаукові  та гуманітарні кафедри:
	політичної економії
	фізичного виховання
	прикладної математики та обчислювальної техніки
	 - професори, зав. кафедри: 
Куцова В.З. – каф. матеріалознавства
Швачич Г.Г. – каф. прикладної математики та обчислювальної техніки
Михальов О.І. – каф. інформаційних технологій і систем
 - професори: 
Губенко С.І. – каф. матеріалознавства
Грес Л.П. – каф. екології, теплотехніки та охорони праці 
Селівьорстов В.Ю. – каф. ливарного виробництва
 - доценти, зав. кафедри: 
Сокиринська І.Г. – каф. фінансів
Зелікман В.Д. – каф. обліку і аудиту
Британ В.Т. – каф. історії та українознавства
 - доценти: 
Лучанінова О.П. – каф. інженерної педагогіки
Маліч М.Г. – машин та агрегатів металургійного виробництва
Синиціна Ю.П. – каф. менеджменту
- викладачі та асистенти: 
Рахманов С.Р. – каф. теоретичної механіки і опору матеріалів
Николаєнко Ю.М. – каф. технологічного проектування 
Дзюбенко М.І. – каф. фізичного виховання


3. СЛУХАЛИ: Ректора академії, проф. Величка О.Г. щодо затвердження плану роботи Вченої ради академії.
УХВАЛИЛИ: План роботи Вченої ради академії в цілому затвердити. Протягом тижня надати до секретаріату Вченої ради пропозиції, доповнення та зауваження щодо питань, які плануються до розгляду.



