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Вчена рада ЛНАУ функціонує відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», Статуту ЛНАУ і Положення про вчену раду ЛНАУ
І. Орієнтовний календарний план роботи вченої ради ЛНАУ
Засідання вченої ради проводяться, як правило, у третій четвер кожного
місяця навчального року (вересень – червень, окрім січня). Рішенням Голови
вченої ради засідання можуть призначатися також в інші дні місяця. У зв’язку
з необхідністю обговорення важливих питань Голова вченої ради призначає
додаткові засідання і визначає їх порядок денний.
ІІ. Запланований порядок денний засідань вченої ради ЛНАУ (можуть
вноситись зміни та додаткові питання порядку денного)
28 серпня 2019 р.
1.

Про результати діяльності ЛНАУ у 2018-2019 н.р. та завдання на

2019-2020 н.р.
2.

Про затвердження педагогічного навантаження, штатного розпису

та документації з організації навчального процесу у ЛНАУ на 2019-2020 н.р.
3.

Різне
2 вересня 2019 р. (урочисте засідання)

1.

Інавгурація нового 2019-2020 навчального року

2.

Про присвоєння звання Doctor Honoris Causa Ірені Белл

3.

Різне
Жовтень 2019 р.

1.

Про результати роботи приймальної комісії під час вступної

кампанії 2019 року
2.

Про результати проведення науково-практичного форуму у ЛНАУ

3.

Різне
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Листопад 2019 р.
1.

Про якість викладання іноземних мов студентам університету

2.

Стан підготовки університету та ННДЦ до зимового сезону та

робіт щодо економії енергоносіїв в університеті
3.

Різне
Грудень 2019 р.

1.

Про організацію підготовки студентів до участі у ІІ етапі

Всеукраїнської студентської олімпіади та у конкурсах студентських наукових
робіт
2.

Про результати міжнародної діяльності університету в 2019 році

та основні напрями і завдання на 2020 рік.
3.

Різне
Лютий 2020 р.

1.

Про стан підготовки університету до підтвердження статусу

національного
2.

Про стан виконання рішень колегії Міністерства освіти і науки

України
3.

Різне
Березень 2020 р.

1. Результати господарської і фінансової діяльності ЛНАУ у 2019 році і
основні завдання на 2020 рік
2. Про заходи щодо запобігання корупції, академічної недоброчесності
та конфліктів інтересів у системі освіти
3. Різне
Квітень 2020 р.
1.

Про організацію та шляхи вдосконалення курсового і дипломного

проектування в університеті
2.

Про стан організації виховної роботи зі студентами та діяльність

студентського самоврядування
3.

Різне
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Травень 2020 р.
1.

Про рівень професійної підготовки та впровадження нових

технологій у навчальний процес. Стан організації та ефективність
проходження практик студентами.
2.

Про стан профорієнтаційної роботи і перспективи вступної

кампанії 2020 року
3.

Різне
Червень 2020 р.

1.

Про стан викладання соціально-гуманітарних дисциплін в

університеті
2.

Про стан і перспективи розвитку коледжів ЛНАУ

3. Різне
Впродовж року:
-

Про присвоєння вчених звань

-

Про рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних

видань науково-педагогічних працівників університету
-

Оперативні питання, пов’язані з діяльністю університету

