Рішення Вченої ради ВП НУБіП України
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 30 вересня 2020 року
(протокол №2) щодо доповіді відповідального секретаря приймальної комісії
Кулика В.П. про підсумки вступної кампанії
та нові горизонти профорієнтаційної роботи
Заслухавши та обговоривши доповідь Кулика В.П., Вчена рада відзначає, що в
останні роки намітилася тенденція щодо збільшення кількості вступників на місця
державного замовлення на базі ПЗСО, зокрема кількість зарахованих осіб на базі ПЗСО у
2020 році складає 62 особи проти 37 у 2019 році, що на 68% більше.
100 % виконання державного замовлення лише по спеціальностям 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 201 «Агрономія» та 208
«Агроінженерія».
Крім того, за сприяння ректора НУБіП України Станіслава Ніколаєнка кількість
місць державного замовлення за скороченим терміном навчання збільшилася на 38% і
склала 72 особи проти 52 у 2019 році.
Кількість вступників на умовах контракту залишається сталим: із 142 осіб,
прийнятих на навчання за ДФН у 2020 році, 39 осіб – за умов договору (у 2019 році – 37
осіб).
Але спостерігається зменшення кількості вступників за ОС «Магістр», зокрема за
денною формою навчання. Так у 2020 році зараховано 50 осіб проти 81 у 2019 році, що
складає лише 62%.
Щодо використання ліцензованого обсягу, то воно становить: 100% по спеціальності
208 «Агроінженерія», 12,5% по спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка» та лише 11% по спеціальності 071 «Облік і оподаткування», загалом –
40%.
Враховуючи зазначене, Вчена рада постановляє:
1. Забезпечити набір групи слухачів підготовчих курсів з метою належного
проведення прийому за ОС «Бакалавр» (на базі ПЗСО) у 2021 році.
Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів.
Термін: вересень-жовтень 2020 року
2. Організувати роботу підготовчих курсів з іноземної мови з метою належного
забезпечення прийому за ОС «Магістр» у 2020 році.
Відповідальні: декани факультетів, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін.
Термін: листопад-грудень 2020 року.
3. Провести «Дні відкритих дверей».
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. Термін: листопад 2020 року,
лютий 2021 року.
Голова Вченої ради
Cекретар

В.С.Лукач
В.Ф. Ожема

