Рішення Вченої ради
від 27.03.2017р.

1. СЛУХАЛИ: Проректора з наукової роботи, проф. Пройдака Ю.С. про підсумки наукової діяльності в академії у 2016 році.
УХВАЛИЛИ: 1. На засіданнях вчених рад факультетів обговорити проект положення про наукові школи навчального закладу та надати свої пропозиції (відп.: декани факультетів; термін: до 28.04.2017р.).
2. Проаналізувати можливість участі кафедральних колективів у конкурсі загального фонду бюджетного фінансування прикладних та фундаментальних досліджень на 2018 рік (відп.: зав. кафедрами; термін: до 14.04.2017р.).
3. Раді молодих вчених академії проаналізувати недоліки конкурсу з фінансування наукових досліджень молодих вчених 2017 року та прийняти у ньому участь на 2018рік (відп.: Володько Є.Г.; термін: до 26.04.2017р.).
Відповідальним редакторам наукових видань академії розглянути питання відносно перетворення журналів та збірників на англомовні та реферовані. Заслухати це питання на засіданні ректорату  (відп.: Камкіна Л.В., Михальов О.І., Єрьомін О.О., Губинський М.В., Тарасевич В.М.; термін: до 20.04.2017р.).
4. Продовжити практику публічних заходів по розповсюдженні на промислових підприємствах інформації про наукові знання та науково-технічні розробки академії (відп.: Реп’ях С.І., Власова Т.Є.; термін: постійно).

2. СЛУХАЛИ: Вченого секретаря  Вченої ради, проф. Потапа О.Ю. про удосконалення порядку відрахування, поновлення і переведення студентів НМетАУ.
	УХВАЛИЛИ: 1. Робочій групі (Іващенко В.П., Селівьорстов В.Ю., Ковальчук К.Ф., Потап О.Ю.) до 10.04.2017р. доопрацювати проект «Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів, які навчаються у НМетАУ».
	2. Оприлюднити проект Положення в локальній мережі для обговорення у структурних підрозділах академії.
	3. Надати проект Положення на затвердження Вченій раді НМетАУ у квітні 2017р.

3. СЛУХАЛИ: Голову ради студентів Мілову К.А. про функціонування студентського самоврядування в академії.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома інформацію Голови ради студентів НМетАУ.
2. Ввести у склад Ради з виховної роботи НМетАУ посаду заступника Голови ради з питань зв’язку з органами студентського самоврядування.
3. Раді з виховної роботи спільно з Радою студентів НМетАУ до 21.04.2017р. опрацювати угоду між Радою студентів та адміністрацією НМетАУ про фінансування діяльності студентського самоврядування.

4. СЛУХАЛИ: Проф. Селівьорстова В.Ю. про розробку освітніх програм за спеціальностями та спеціалізаціями. 
	УХВАЛИЛИ: 1. Погодити методичні вказівки з розробки освітніх програм, що опрацьовані секцією Якості освітніх програм Ради з якості освітньої діяльності і підготовки фахівців у НМетАУ.
2. Навчально-методичним комісіям НМетАУ активізувати роботу щодо створення освітніх програм І-го та ІІ-го рівня вищої освіти.
 


