Рішення
конференції трудового колективу Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна з питання „Звіт ректора професора В.С. Бакірова про роботу в 2016 році”
від 27 грудня 2016 року
Заслухавши й обговоривши звіт ректора В.С. Бакірова, конференція трудового
колективу відзначає, що протягом 2016 року університет утримував лідерські позиції в
національній системі вищої освіти. Вдосконалювалася внутрішня система забезпечення
якості освіти, проведено підготовчу роботу з сертифікації системи управління якістю
освітньої і наукової діяльності відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015. В університеті
започатковано підготовку докторів філософії за освітньо-науковими програмами.
Зміцнювався кадровий потенціал університету. Розвивалася наукова діяльність.
Успішно діяла система студентського самоврядування як складова громадського
самоврядування. Ефективно проведено вступну кампанію 2016 року. В повному обсязі
виконано зобовязання адміністрації за Колективним договором, програму соціального
захисту і підтримки співробітників та студентів. Здійснено значні ремонтні роботи в
навчальних корпусах і гуртожитках.
За результатами провідного міжнародного рейтингу QS університет увійшов до
400 кращих університетів світу.
Конференція трудового колективу ухвалила:
1. Роботу ректора В.С. Бакірова в 2016 році схвалити.
2. Визнати, що адміністрація університету в повному обсязі виконала зобовязання за
Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом університету та за
Угодою між адміністрацією та первинною профспілковою організацією студентів,
аспірантів і докторантів університету.
3. Встановити в головному корпусі університету меморіальну дошку випускникам і
колишнім студентам університету Горбенку Святославу Сергійовичу, Ковальову
Владиславу Вікторовичу, Мислі Мирославу Івановичу, Ушакову Едуарду
Анатолійовичу, які стали на захист Батьківщини від зовнішньої агресії і загинули під
час бойових дій на Сході України.
4. Визнати, що головними завданнями колективу та адміністрації університету на 2017
рік є такі:
4.1. Забезпечення прийому до університету мотивованих і підготовлених студентів,
проведення активної агітаційної компанії щодо вступу до університету на
національному, регіональному та міжнародному рівнях.
4.2.
Забезпечення
високої
якості
університетської
освіти,
підвищення
конкурентоспроможності випускників на ринку праці, подальше впровадження
прогресивних освітніх технологій, оновлення матеріально-технічної бази освітнього
процесу і наукових досліджень.
4.3. Сертифікація системи управління якістю освітньої і наукової діяльності відповідно
до вимог ДСТУ ISO 9001:2015.
4.4. Суттєве підвищення рівня залучення університету до виконання міжнародних
наукових проектів, у першу чергу, Горизонт-2020, збільшення обсягів позабюджетних
коштів, спрямованих на виконання наукових досліджень і надання наукових послуг.
4.5. Спрямування коштів, що надходять до бюджету університету, на виконання
крупних проектів із розвитку інфраструктури, оновлення матеріально-технічної бази
освітнього процесу і наукових досліджень, енерго- та ресурсозбереження.

