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1.1. НаНа рівнірівні ректоратуректорату,, ДМСДМС::
-- забезпечитизабезпечити виконаннявиконання ПрограмиПрограми розвиткурозвитку міжнародноїміжнародної діяльностідіяльності університетууніверситету додо
20202020 рокуроку;;
-- посилитипосилити координаціюкоординацію міжнародноїміжнародної діяльностідіяльності міжміж департаментамидепартаментами,, підрозділамипідрозділами
університетууніверситету;;
-- здійснюватиздійснювати заходизаходи длядля успішногоуспішного виконаннявиконання проектівпроектів,, програмпрограм державноїдержавної вагиваги;;
-- постійнопостійно здійснюватиздійснювати організаційноорганізаційно--правовийправовий,, консультаційнийконсультаційний супровідсупровід міжнародноїміжнародної
діяльностідіяльності університетууніверситету,, йогойого підрозділівпідрозділів;;
-- сприятисприяти посиленнюпосиленню представленняпредставлення університетууніверситету,, йогойого підрозділівпідрозділів вв англомовномуангломовному
інформаційномуінформаційному освітянськоосвітянсько--науковомунауковому просторіпросторі;;
-- розвиватирозвивати співпрацюспівпрацю зз впливовимивпливовими міжнароднимиміжнародними іі національниминаціональними структурамиструктурами,,
фірмамифірмами;;
-- опікуватисяопікуватися матеріальноматеріально--технічноютехнічною підтримкоюпідтримкою міжнародноїміжнародної діяльностідіяльності університетууніверситету;;
-- надаватинадавати підтримкупідтримку тата допомогудопомогу вв розвиткурозвитку міжнародноїміжнародної діяльностідіяльності студентськихстудентських
організаційорганізацій університетууніверситету;;
-- забезпечитизабезпечити виконаннявиконання зобовзобов’’язаньязань університетууніверситету заза діючимидіючими міжнароднимиміжнародними
договорамидоговорами,, угодамиугодами;;
-- посилитипосилити координаціюкоординацію роботироботи спільнихспільних міжнароднихміжнародних центрівцентрів,, лабораторійлабораторій,, їхнюїхню
співпрацюспівпрацю зз факультетамифакультетами,, інститутамиінститутами;;
-- вдосконалювативдосконалювати нормативнонормативно--правовуправову базубазу уу сферісфері міжнародноїміжнародної діяльностідіяльності
університетууніверситету,, йогойого підрозділівпідрозділів;;
-- забезпечитизабезпечити ефективнуефективну взаємодіювзаємодію зз АсоціацієюАсоціацією випускниківвипускників КПІКПІ,, ізіз зарубіжнимизарубіжними
організаціямиорганізаціями випускниківвипускників університетууніверситету,, підтримуватипідтримувати зусиллязусилля підрозділівпідрозділів уу їхнійїхній
співпраціспівпраці зз іноземнимиіноземними випускникамивипускниками;;
-- продовжуватипродовжувати активнуактивну роботуроботу зз дипломатичнимидипломатичними установамиустановами іноземнихіноземних державдержав вв
УкраїніУкраїні тата посольствамипосольствами УкраїниУкраїни заза кордономкордоном..

ВченаВчена радарада ухвалюєухвалює::



2.2. НаНа рівнірівні факультетівфакультетів,, інститутівінститутів ── деканамдеканам,, директорамдиректорам::
-- щорічнощорічно розроблятирозробляти тата реалізовуватиреалізовувати планиплани міжнародноїміжнародної діяльностідіяльності
підрозділупідрозділу зз урахуваннямурахуванням вимогвимог ПрограмиПрограми розвиткурозвитку міжнародноїміжнародної діяльностідіяльності
університетууніверситету додо 20202020 рокуроку;;
-- активізуватиактивізувати входженнявходження додо фаховихфахових міжнароднихміжнародних асоціаційасоціацій,, консорціумівконсорціумів тата
забезпечитизабезпечити співпрацюспівпрацю зз партнерамипартнерами уу цихцих структурахструктурах;;
-- забезпечитизабезпечити подальшийподальший розвитокрозвиток міжнароднихміжнародних офісівофісів,, роботуроботу менеджерівменеджерів
проектівпроектів іі нана ційцій основіоснові збільшитизбільшити кількістькількість міжнароднихміжнародних проектівпроектів,, програмпрограм заза
участіучасті фахівцівфахівців факультетуфакультету,, інститутуінституту;;
-- посилитипосилити роботуроботу зізі створеннястворення спільнихспільних навчальнонавчально--науковихнаукових лабораторійлабораторій,,
центрівцентрів тата іншихінших структурструктур;;
-- визначитивизначити базовібазові длядля факультетуфакультету,, інститутуінституту зарубіжнізарубіжні університетиуніверситети--партнерипартнери іі
нана ційцій основіоснові посилитипосилити зз ниминими співпрацюспівпрацю вв реалізаціїреалізації міжнароднихміжнародних проектівпроектів,,
програмпрограм ""ПодвійнийПодвійний дипломдиплом",", обмінівобмінів студентамистудентами,, викладачамивикладачами,, науковцяминауковцями;;
-- вдосконалитивдосконалити англомовніангломовні сайтисайти факультетівфакультетів,, інститутівінститутів,, кафедркафедр;;
-- нана основіоснові базбаз данихданих кафедркафедр систематизуватисистематизувати базибази данихданих іноземнихіноземних
випускниківвипускників факультетівфакультетів,, інститутівінститутів;;
-- координуватикоординувати роботуроботу кафедркафедр задлязадля збільшеннязбільшення числачисла іноземнихіноземних студентівстудентів іі
аспірантіваспірантів;;
-- щорічнощорічно формуватиформувати календаркалендар міжнароднихміжнародних заходівзаходів факультетуфакультету,, інститутуінституту;;
-- сприятисприяти розвиткурозвитку міжнародноїміжнародної співпраціспівпраці студентськихстудентських організаційорганізацій факультетуфакультету,,
інститутуінституту;;
-- активізуватиактивізувати запрошеннязапрошення іноземнихіноземних фахівцівфахівців длядля читаннячитання фаховихфахових лекційлекцій длядля
студентівстудентів,, аспірантіваспірантів тата науковцівнауковців факультетуфакультету,, інститутуінституту..

ВченаВчена радарада ухвалюєухвалює::



3.3.НаНа рівнірівні кафедркафедр,, окремихокремих структурнихструктурних підрозділівпідрозділів
активізуватиактивізувати роботуроботу уу сферісфері міжнародноїміжнародної діяльностідіяльності,,
зокремазокрема,, ── завідувачамзавідувачам кафедркафедр::
-- визначитивизначити заступниківзаступників завідувачівзавідувачів кафедркафедр зз міжнародноїміжнародної діяльностідіяльності,,
відповідальнихвідповідальних заза плануванняпланування тата реалізаціюреалізацію міжнародноїміжнародної співпраціспівпраці;;
-- здійснитиздійснити інформаційноінформаційно--рекламнорекламно--організаційніорганізаційні заходизаходи длядля
збільшеннязбільшення контингентуконтингенту іноземнихіноземних студентівстудентів,, аспірантіваспірантів;;
-- нана основіоснові систематизаціїсистематизації данихданих пропро зарубіжнихзарубіжних університетськихуніверситетських
партнерівпартнерів ініціюватиініціювати входженнявходження кафедркафедр додо числачисла виконавціввиконавців
міжнароднихміжнародних науковонауково--освітянськихосвітянських проектівпроектів тата програміпрограмі реалізаціюреалізацію зз
ниминими програмпрограм ""подвійнийподвійний дипломдиплом",", включеннявключення провіднихпровідних ученихучених
кафедркафедр додо редакційредакцій зарубіжнихзарубіжних фаховихфахових журналівжурналів,, програмнихпрограмних
комітетівкомітетів зарубіжнихзарубіжних міжнароднихміжнародних конференційконференцій;;
-- систематизуватисистематизувати базубазу данихданих іноземнихіноземних випускниківвипускників кафедркафедр,,
налагодитиналагодити контактиконтакти зз ниминими;;
-- визначативизначати вв індивідуальнихіндивідуальних планахпланах викладачіввикладачів міжнароднуміжнародну діяльністьдіяльність
якяк складовускладову навчальнонавчально--науковоїнаукової роботироботи;;
підтримуватипідтримувати актуальністьактуальність англомовнихангломовних сайтівсайтів кафедркафедр;;
-- організовуватиорганізовувати,, обмінобмін іноземнимиіноземними партнерамипартнерами,, студентамистудентами тата
викладачамивикладачами;;
-- здійснитиздійснити заходизаходи зз підвищенняпідвищення цитованостіцитованості працьпраць науковонауково--
педагогічнихпедагогічних працівниківпрацівників,, аа такожтакож показниківпоказників рейтинговогорейтингового оцінюванняоцінювання..

ВченаВчена радарада ухвалюєухвалює::



4.4. ДиректорамДиректорам спільнихспільних міжнароднихміжнародних
центрівцентрів,, лабораторійлабораторій::
--посилитипосилити співпрацюспівпрацю зз факультетамифакультетами,,
інститутамиінститутами,, кафедрамикафедрами,, студентськимистудентськими
організаціямиорганізаціями відповідновідповідно додо профілюпрофілю своєїсвоєї
діяльностідіяльності;;
-- підтримуватипідтримувати актуальністьактуальність англомовнихангломовних сайтівсайтів
спільнихспільних міжнароднихміжнародних центрівцентрів,, лабораторійлабораторій..
5.5. ДеканамДеканам факультетівфакультетів,, директорамдиректорам
інститутівінститутів розглянутирозглянути нана засіданняхзасіданнях вченихвчених
радрад,, завідувачамзавідувачам кафедркафедр –– нана засіданняхзасіданнях
кафедркафедр станстан тата завданнязавдання зз міжнародноїміжнародної
діяльностідіяльності згіднозгідно зз рішеннямрішенням ВченоїВченої радиради
університетууніверситету тата ПрограмиПрограми розвиткурозвитку
міжнародноїміжнародної діяльностідіяльності НТУУНТУУ ""КПІКПІ"" додо 20202020 рр..

ВченаВчена радарада ухвалюєухвалює::



РезультатиРезультати моніторингумоніторингу сайтівсайтів міжнароднихміжнародних офісівофісів
підрозділівпідрозділів НТУУНТУУ ““КПІКПІ””
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РезультатиРезультати моніторингумоніторингу сайтівсайтів міжнароднихміжнародних офісівофісів
підрозділівпідрозділів НТУУНТУУ ““КПІКПІ””
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РезультатиРезультати моніторингумоніторингу сайтівсайтів міжнароднихміжнародних офісівофісів
підрозділівпідрозділів НТУУНТУУ ““КПІКПІ””
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ДякуюДякую заза увагуувагу!!


