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ПЛА
п ро вед ен ня засідань Ректорат)
на 2016-2017 н а вчаль н ий рік
ПРОПОНОВАНЕ ПИТАННЯ

дата

(орієнтовна)
08.09.2016

1. Про підготовку 1ФНМУ до роботи в осінньо-зимовий
період 2015-2016 років. (На виконання наказу МОЗ
України №448 від 28.05.2010р.)
2. Інформація про забезпечення умов харчування
студентів
3. Інформація про поселення студентів
4.С тудентські справи

Д оповід ач /
голова комісії
Проректор
3
адміністративногосподарської роботи
Савеліхіна І.М.

11.10.2016

Доц. М іськів В.А.
Д екани факультетів
1. Про стан підготовки до складання ліцензійних Голова комісії:
Д иректор НН ІП О
іспитів «Крок 2 - Стоматологія»
доц. Пелехан Л.І.

08.11.2016

2. Студентські справи
1. Про стан навчально-м етодичної, наукової
виховної роботи на кафедрі патологічної фізіології

13.12.2016

24.01.2017

та

Д екани факультетів
Голова комісії:
Проф. Д звонковська
В.В.

2. Студентські справи
1.
Про
стан
навчально-м етодичної,
наукової,
лікувальної та виховної роботи на кафедрі загальної
практики (сім ейної медицини), ф ізичної реабілітації та
спорти в н ої м едицини

Декани факультетів
Голова комісії:
Проф. Боцюрко В.І.

2. С тудентські справи
1. Про стан підготовки до складання ліцензійних
іспитів «Крок» та підготовки до д ерж авної атестації
випускників.

Д екани факультетів
Голова комісії:
ГІроф. Ф оф анов О.Д..
декани факультетів

Декани факультетів
2. С тудентські справи
1. Про запровадж ення та ф ункціонування системи Доповідачі:
м енед ж м енту якості в роботі структурних Д и ректор Н Н ІП О
підрозділів контроль виконання рішень доц. Пелехан Л.І.,
Начальник
відділу
Вченої ради
ВСТБ доц. Капечук В.В.

14.02.2017

.

2.

С тудентські справи

Д екани факультетів

14.03.2017

1. К онтроль виконання рішень ректорату - про роботу
інф орм аційно-аналітичного відділу

Голова комісії:
Проф.
М ойсеєнко
М.І.

11.04.2017

Д екани факультетів
2. Студентські справи.
1.
Про
стан
навчально-м етодичної,
наукової, Голова комісії:
Проф. Д икий Б.М.
л ікувальної та виховної роботи на кафедрі неврології

16.05.2017

2. Студентські справи
1.
В иконання
ріш ень
е н ергозбереж ення в університеті.

ректорату:

Д екани факультетів
стан Голова комісії: Проф.
М ізю к М.І.

комісії:
доц.
2. Про стан зберігання та списання м атеріальних Г олов а
цінностей в університеті - контроль виконання ріш ень Я ворський Б.І.
Ректорату
Д екани факультетів
3. С тудентські справи

Вчений секретар

V

М .М .О С Т Р О В С Ь К И Й

