
 

УХВАЛА 

вченої ради Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя з питання: «Про академічну 

мобільність студентів університету» (протокол №4 від 25.04.2017 р.) 
 

Доповідач: проректор з міжнародного співробітництва Вітенько Т.М. 
 

1. Завідувачам випускових кафедр подати пропозиції щодо 
формування вибіркової частини навчальних планів підготовки фахівців 
першого (бакалаврського) рівня з метою забезпечення права студентів 
на реалізацію діючих програм короткострокової академічної 
мобільності. 

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, декани факультетів. 
Термін виконання: до 30.06.2017 року. 
2. Для організації роботи щодо участі університету у 

програмах академічної мобільності створити на факультетах робочі 
групи. 

Відповідальні: декани факультетів, відповідальні за міжнародну 
діяльність факультетів. 

Термін виконання: до 30.06.2017 року. 
3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр проводити роботу 

з укладання міжфакультетських угод про участь університету у програмі 
Erasmus+, що підтримує проекти партнерства, заходи і мобільність у 
сфері освіти. 

Відповідальні: декани факультетів, відповідальні за міжнародну 
діяльність факультетів і кафедр, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: упродовж навчального року. 
4. Деканам факультетів розробити план заходів щодо підвищення 
рівня володіння іноземними мовами науково-педагогічними 
працівниками. 

Відповідальні: декани факультетів, відповідальні за міжнародну 
діяльність факультетів. 

Термін виконання: до 30.06.2017 року. 
 

 
 
Вчений секретар       Крамар Г.М. 
 
 
 
 

 



УХВАЛА 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя з питання: «Про результати планування 
попереднього навчального навантаження на 2017/18 н.р.»  

(протокол №4 від 25.04.2017 р.) 
 

Доповідач: перший проректор Митник М.М. 
1. Встановити попередній обсяг навчального навантаження на 

2017/18 навчальний рік штатних науково-педагогічних працівників на 
умовах повної зайнятості в межах 550 – 675 годин. 

Відповідальні: перший проректор, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: з 1 вересня 2017 року. 
2. Планування обсягів навчального навантаження науково-

педагогічних працівників проводити згідно з «Положенням про норми 
часу для планування та обліку навчальної, основних видів методичної, 
наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя». 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
3. Уточнена кількість ставок науково-педагогічних працівників 

кафедр на 2017/18 н.р. встановлюється ректоратом з урахуванням 
контингенту студентів спеціальності (напряму підготовки), реалізації 
цільових концепцій підготовки фахівців, структури навчального 
навантаження кафедри та за результатами вступної кампанії. 

Відповідальний: перший проректор. 
Термін виконання: до 25 серпня 2017 року. 
 

 

 

 

 

Вчений секретар       Крамар Г.М. 

 


