
 

23 червня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради МДУ. На порядку 

денному були такі питання: 

  

1. Про зміни у складі Вченої ради МДУ 

2. Про роботу Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами 

3. Про підсумки роботи Науково-методичної ради у 2020-2021 н. р.  

4. Про підсумки роботи Наукової ради у 2020-2021 н. р.  

5. Про підсумки навчальної та навчально-методичної роботи університету у 2020-2021 

н. р. та шляхи її вдосконалення 

6. Про результати роботи Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти у 

2020-2021 н. р. 

7. Різне. 

7.1. Про затвердження лімітів стипендіатів за результатами літньої заліково-екзаменаційної 

сесії 2020-2021 навч. року 

7.2. Про затвердження вартості навчання в аспірантурі та докторантурі МДУ для вступників 

2021 р. 

7.3. Про затвердження до друку та поширення мережею Інтернет чергових випусків 

наукового видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка», 

«Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право», «Вісник 

Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія» та 

змін у складі редколегії видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: 

Філософія, культурологія, соціологія» 

7.4. Про затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій 

7.5. Про затвердження робочих навчальних планів за першим (бакалаврським), другим 

(магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти за освітніми програмами 

спеціальностей університету на 2021-2022 навч. рік 

7.6.  Про затвердження положень структурних підрозділів 

7.7. Про переведення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти 

7.8. Про внесення змін до складу приймальної комісії Маріупольського державного 

університету в 2021 році 

7.9. Про внесення змін до Правил прийому до Маріупольського державного університету в 

2021 р.  

7.10. Про затвердження програми вступного екзамену та екзаменаційних матеріалів для 

вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти у 2021р. за спеціальністю 034 

«Культурологія» освітньою програмою «Культурологія, культурне розмаїття та розвиток 

громади» 

7.11. Про рекомендацію до друку навчальних, навчально-методичних та наукових видань 

7.12. Про запровадження форм документів 

7.13. Про затвердження 

7.14. Про попередній розподіл ставок професорсько-викладацького складу на 2021-2022 

навч. р. 

7.15. Про затвердження матеріалів ліцензійних справ 

7.16. Про обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних працівників 

МДУ. 

  

 


