24 лютого 2021 р. відбулося чергове засідання Вченої ради МДУ
(Протокол № 8). Обговорювались такі питання:
1. Про зміни у складі Вченої ради МДУ.
2. Про вибори голови Вченої ради МДУ.
3. Про зміни у складі Постійних комісій Вченої ради МДУ.
4.Про результати наукової роботи викладачів університету у 2020 р. та
завдання на 2021 р.
5. Про підсумки міжнародної діяльності МДУ у 2020 р.
6. Про підсумки фінансово-господарської діяльності університету в 2020 р.
7. Різне.
7.1. Про затвердження Плану наукової та науково-дослідної роботи МДУ на
2021 рік.
7.2. Про затвердження теми дисертаційної роботи докторанта МДУ.
7.3. Про рекомендацію до аспірантури за результатами ЕК.
7.4. Про погодження заявки на отримання охоронного документа на
службовий твір Вялкової І.О. «Преса Донецької області періоду незалежності
України (1991 – 2012 рр.): проблематика, типологія.
7.5. Про створення Лабораторії медіаграмотності та медіадосліджень та
затвердження Положення про Лабораторію медіаграмотності та
медіадосліджень.
7.6. Про розробку Брендингової стратегії університету.
7.7. Про роботу Комісії з питань академічної доброчесності у 2020 році.
7.8. Про рекомендацію до друку та поширення мережею Інтернет збірки
матеріалів ХХIІІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів
«Актуальні проблеми науки та освіти» 2021 року.
7.9. Про затвердження.
7.10. Про підсумки проведення конкурсу «Краще студентське наукове
товариство МДУ за 2020 рік».
7.11. Про затвердження Стратегічного плану розвитку Маріупольського
державного університету.
7.12. Про присвоєння вчених звань.
7.13 Про затвердження Положення про кваліфікаційну атестацію працівників
Маріупольського державного університету, які не належать до категорії
педагогічних та науково-педагогічних працівників.
7.14. Про обрання Щербакової К. Й., к. пед. н., професора кафедри дошкільної
освіти, кандидатом на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за
видатні заслуги у сфері вищої освіти.
7.15. Про затвердження Положення про облікову політику Маріупольського
державного університету.
7.16. Про затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій.
7.17. Про рекомендацію до друку навчальних, навчально-методичних та
наукових видань.

7.18. Про призначення рецензентів для проведення попередньої експертизи та
надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
дисертації аспіранта Татай Е.О.
7.19. Про підсумки внутрішнього аудиту структурних підрозділів
університету.
7.20. Про результати попередньої експертизи дисертаційної роботи
Бондаренко П. С.

