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Рішення
Вченої ради Національного технічного університету України

"Київський політехнічний інститут"

від 6 лютого 2012 року, протокол №2
з питання "Про підсумки міжнародної діяльності
університету у 2011 році та завдання на 2012 рік "

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора
Сидоренка С.І., Вчена рада відзначає, що Департаментом
міжнародного співробітництва спільно з іншими департаментами і
підрозділами протягом звітного періоду здійснено важливі кроки,
спрямовані на розвиток міжнародного співробітництва.

Вчена рада схвалює проведену у 2011 році роботу з розвитку
міжнародної діяльності і, зокрема, зазначає:
– посилено взаємодію ДМС з іншими департаментами для розвитку

міжнародної діяльності;
– посилено організаційно-методичне забезпечення, мережеві

управлінські технології у сфері міжнародного співробітництва;
– здійснювалася підготовка молодих кадрів, здатних на сучасному рівні

працювати в європейській, світовій освітньо-науковій сфері;
– реалізовувались інституціональні кроки, створено 7 нових спільних

міжнародних центрів, лабораторій;
– посилювалася координація роботи всіх департаментів, факультетів,

інститутів, університету, надавався правовий супровід у міжнародній
сфері;

– подальшого розвитку набули програми " Подвійний диплом", в яких
беруть участь вже 12 інститутів та факультетів університету;

– виконувалися проекти та програми державної ваги, здійснювалася
підготовка до виконання таких нових проектів, як ЮНІДО, УНТЦ та ін.;

– збільшилася кількість міжнародних проектів за програмами TEMPUS,
ERASMUS, EURASIA, 7 РП ЄС;

– виконана суттєва робота з представлення НТУУ " КПІ" у міжнародних
рейтингових системах, результатом чого є входження університету до
700 провідних університетів світу у рейтингу QS, а у рейтингу ТОП-200
НТУУ "КПІ" очолює рейтингову таблицю 4 роки поспіль;

– постійну підтримку у міжнародній сфері отримували молодіжні
організації університету;

– результатом постійної плідної співпраці з впливовими міжнародними
організаціями стало включення НТУУ «КПІ» до програми ООН
"Академічне сприяння ООН" в числі 750 університетів світу;

– розширилося число факультетів, інститутів, які посилили міжнародну
співпрацю (ПБФ, ФАКС, ФЕЛ, ХТФ, ФБТ);

– вперше за роки незалежної України за кошти бюджету отримали
можливість навчатися, стажуватись у провідних університетах світу 3
студенти, 5 аспірантів та 2 викладачі 7 підрозділів НТУУ "КПІ";

– сформовано 5-ти річний план співпраці з програмою Фулбрайта;
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– НТУУ "КПІ" достойно представляв освітньо-наукову сферу України,
приймаючи делегації високого рівня, Надзвичайних та Повноважних
Послів рівня  іноземних держав.

Разом з тим у сфері міжнародної співпраці залишається низка
проблемних питань, які вимагають зусиль для їхнього розв'язання
у 2012 і наступних роках, зокрема:
– головною проблемою, яка існує в університеті сьогодні і яка обмежує

об’єктивно величезні можливості, є те, що на багатьох кафедрах не
вбачають в міжнародній діяльності того "золотого ключика", який може
відкрити шлях до розв’язання актуальних проблем життєдіяльності
кафедр;

– міжнародну складову в плануванні роботи кафедр, в індивідуальних
планах викладачів, в параметрах рейтингів науково-педагогічних
працівників, в системі звітності, в конкурсному обранні керівників,
викладачів і в атестації наукових співробітників і аспірантів, – тобто за
механізмами на індивідуальному рівні, – все це треба посилювати;

– залишається невикористаним резерв ряду підрозділів – факультетів,
інститутів, кафедр, які ще не включилися до активної міжнародної
співпраці;

– залишається незначним відсоток іноземних громадян серед студентів
університету (близько 1,4 %);

– вимагає покращення робота з іноземними випускниками КПІ наукових
керівників, кафедр, факультетів, інститутів у співпраці з Асоціацією
випускників КПІ;

– в англомовному інформаційному полі не всі кафедри, факультети,
інститути в достатній мірі представляють себе, свої наукові школи,
освітньо-наукові програми;

– потрібно здійснити подальші системні кроки для збільшення числа
міжнародних проектів, програм, що виконуються за участі підрозділів
університету.

Серед головних завдань на 2012 та наступні роки Вчена рада
вважає за необхідне:
1. На рівні ректорату,  ДМС:
· забезпечити виконання Програми розвитку міжнародної діяльності

університету до 2020 року;
· посилити координацію міжнародної діяльності між департаментами,

підрозділами університету;
· здійснювати заходи для успішного виконання проектів, програм

державної ваги;
· постійно здійснювати організаційно-правовий, консультаційний

супровід міжнародної діяльності університету, його підрозділів;
· сприяти посиленню  представлення університету, його підрозділів в

англомовному інформаційному освітянсько-науковому просторі;
· розвивати співпрацю з впливовими міжнародними і національними

структурами, фірмами;
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· опікуватися матеріально-технічною підтримкою міжнародної
діяльності університету;

· надавати підтримку та допомогу в розвитку міжнародної діяльності
студентських організацій університету;

· забезпечити виконання зобов’язань університету за діючими
міжнародними договорами, угодами;

· посилити координацію роботи спільних міжнародних центрів,
лабораторій, їхню співпрацю з факультетами, інститутами;

· вдосконалювати нормативно-правову базу у сфері міжнародної
діяльності університету, його підрозділів;

· забезпечити ефективну взаємодію з Асоціацією випускників КПІ, із
зарубіжними організаціями випускників університету, підтримувати
зусилля підрозділів у їхній співпраці з іноземними випускниками;

· продовжувати активну роботу з дипломатичними установами
іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном;

2. На рівні факультетів, інститутів ─ деканам, директорам:
· щорічно розробляти та реалізовувати плани міжнародної діяльності

підрозділу з урахуванням вимог Програми розвитку міжнародної
діяльності університету до 2020 року;

· активізувати входження до фахових міжнародних асоціацій,
консорціумів та забезпечити співпрацю з партнерами у цих
структурах;

· забезпечити подальший розвиток міжнародних офісів, роботу
менеджерів проектів і на цій основі збільшити кількість міжнародних
проектів, програм за участі фахівців факультету, інституту;

· посилити роботу зі створення спільних навчально-наукових
лабораторій, центрів та інших структур;

· визначити базові для факультету, інституту зарубіжні університети-
партнери і на цій основі посилити з ними співпрацю в реалізації
міжнародних проектів, програм "Подвійний диплом", обмінів
студентами, викладачами, науковцями;

· вдосконалити англомовні сайти факультетів, інститутів, кафедр;
· на основі баз даних кафедр систематизувати бази даних іноземних

випускників факультетів, інститутів;
· координувати роботу кафедр задля збільшення числа іноземних

студентів і аспірантів;
· щорічно формувати календар міжнародних заходів факультету,

інституту;
· сприяти розвитку міжнародної співпраці студентських організацій

факультету, інституту;
· активізувати запрошення іноземних фахівців для читання фахових

лекцій для студентів, аспірантів та науковців факультету, інституту.
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3. На рівні кафедр, окремих структурних підрозділів активізувати
роботу у сфері міжнародної діяльності, зокрема, ─ завідувачам
кафедр:
· визначити заступників завідувачів кафедр з міжнародної діяльності,

відповідальних за планування та реалізацію міжнародної співпраці;
· здійснити інформаційно-рекламно-організаційні заходи для

збільшення контингенту іноземних студентів, аспірантів;
· на основі систематизації даних про зарубіжних університетських

партнерів ініціювати входження кафедр до числа виконавців
міжнародних науково-освітянських проектів та програмі реалізацію з
ними програм "подвійний диплом", включення провідних учених
кафедр до редакцій зарубіжних фахових журналів, програмних
комітетів зарубіжних міжнародних конференцій;

· систематизувати базу даних іноземних випускників кафедр,
налагодити контакти з ними;

· визначати в індивідуальних планах викладачів міжнародну діяльність
як складову навчально-наукової роботи;

· підтримувати актуальність англомовних сайтів кафедр;
· організовувати, обмін іноземними партнерами, студентами та

викладачами;
· здійснити заходи з підвищення цитованості праць науково-

педагогічних працівників, а також показників рейтингового оцінювання.
4. Директорам спільних міжнародних центрів, лабораторій:
· посилити співпрацю з факультетами, інститутами, кафедрами,

студентськими організаціями відповідно до профілю своєї діяльності;
· підтримувати актуальність англомовних сайтів спільних міжнародних

центрів, лабораторій.
5. Деканам факультетів, директорам інститутів розглянути на
засіданнях вчених рад, завідувачам кафедр – на засіданнях кафедр стан
та завдання з міжнародної діяльності згідно з рішенням Вченої ради
університету та Програми розвитку міжнародної діяльності НТУУ "КПІ" до
2020 року.

Голова Вченої ради                                    М.З. Згуровський

Учений секретар                                          А.А. Мельниченко


