План роботи
вченої ради юридичного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича на
2022/2023 навчальний рік
Серпень 2022 р.
1. Організація освітнього процесу у І семестрі 2022-2023 н/р.
2. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін
юридичного факультету на 2022/2023 навчальний рік.
3. Затвердження плану роботи вченої ради юридичного факультету
на 2022/2023 навчальний рік.
4. Затвердження плану роботи науково-методичної комісії
юридичного факультету на 2022/2023 навчальний рік.
Вересень 2022 р.
1. Затвердження плану організаційно-виховної роботи та засідань
ради кураторів факультету.
2. Про переведення студентів факультету на індивідуальний графік
навчання.
Жовтень 2021 р.
1. Результати зрізів залишкових знань студентів.
2. Затвердження складу ЕКів для освітньо-професійної програми
«Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю
«081 Право» у 2022-2023 н.р
Листопад 2022 р.
1. Затвердження
видавничих
планів
навчально-методичної
літератури кафедр на 2022-2023 н.р.
2. Заходи профорієнтаційної роботи з абітурієнтами на 2023 рік.
3. Організація проведення І (вузівського) туру Всеукраїнської
студентської
олімпіади
та
Всеукраїнського
конкурсу
студентських наукових робіт.
Грудень 2022 р.
1.

2.

Результати проходження виробничої практики для здобувачів
другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми
«Право» та «Медіація» спеціальності 081 Право галузі знань 08
Право».
Про стан та організацію підготовки до зимової екзаменаційної сесії
2022- 2023 н.р.

3.

Про рекомендацію на продовження терміну дії строкових трудових
договорів викладачам юридичного факультету.
Січень 2023 р.

1.

2.
3.

Підсумки атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої
освіти освітньої програми «Право» та «Медіація» спеціальності
081 Право галузі знань 08 Право».
Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії.
Про призначення іменних стипендій.
Лютий 2023 р.

1.
2.
3.
4.

Організація освітнього процесу у ІІ семестрі 2022-2023 н.р.
Підготовка та участь у студентських наукових конференціях.
Про переведення студентів факультету на індивідуальний графік
навчання.
Затвердження Програми вступного іспиту на здобуття першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (скорочена форма навчання, 3
курс – для випускників коледжів за спеціальністю «право» та 2 курс
– для випускників коледжів з іншими спеціальностями)
Березень 2023 р.

1. Про реалізацію права студентів вільного обрання дисциплін
вибіркової компоненти освітніх програм.
Квітень 2023 р.
1. Затвердження
складу
ЕКів
для
здобувачів
першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право,
галузі знань 08 Право та спеціальності 293 Міжнародне право.
2. Стан та перспективи виховної роботи на юридичному
факультеті.
Травень 2023 р.
1. Про стан та організацію підготовки до літньої заліковоекзаменаційної сесії 2022- 2023 н.р.
2. Затвердження звітів аспірантів за спеціальністю «081 Право»
освітньої програми «Право» та спеціальності 293 «Міжнародне
право» за третім рівнем вищої освіти.
3. Результати участі студентів юридичного факультету у
міжнародних конкурсах та конференціях.

Червень 2023 р.
1. Підсумки атестації здобувачів вищої освіти «Бакалавр» Освітньої

програми «Право» спеціальності 081 «Право» та «Міжнародне
право» спеціальності 293 Міжнародне право.
2. Про підсумки складання студентами юридичного факультету
літньої заліково-іспитової сесії 2022/2023 н.р.
3. Про рекомендацію на продовження терміну дії строкових трудових
договорів викладачам юридичного факультету.

