Розгорнутий план проведення засідань РМУ на 2020-2021 н.р.
засідання Ради молодих учених відбуваються в он-лайн режимі на платформі ZOOM

№№
Дата
Порядок денний
п/п проведення
1.
16.11.2020 р. 1.
Про особливості діяльності РМУ в умовах
дистанційної освіти (доповідач Т. Єрмакова).
2.
Про організацію інформаційної діяльності
ради: організація роботи сайту ради, його
підтримка та наповнення) (доповідач Т. Єрмакова).
3.
Про співпрацю із РМУ закладів мистецького
спрямування (доповідачі С. Надобко, К. Шауліс).
4.
Про відрахування з аспірантури (доповідач Т.
Єрмакова).
5.
Звіт про участь голови РМУ Єрмакової Т.С. у
Літній школі молодого науковця при Міністерстві
освіти і науки України (серпень 2020 р.) та про
організацію роботи Осінньої школи молодого
науковця при Міністерстві освіти і науки України в
період з 30 листопада по 4 грудня 2020 р.
(доповідач Т. Єрмакова).
6.
Різне.
2.
18.03.2021 р. 1.
Про обговорення і доповнення плану роботи
РМУ на друге півріччя 2020-2021 н.р. (доповідач Т.
Єрмакова, члени РМУ).
2.
Про відрахування з аспірантури (доповідач Т.
Єрмакова).
3.
Щодо дотримання академічної доброчесності
молодими ученими, аспірантами та студентами (С.
Надобко).
4.
Різне.
3.
25.03.2021 р. 1.
Про участь членів Ради молодих учених у
(розширене міжнародних грантах та конкурсах на здобуття
засідання)
стипендій (доповідачі: проректор з НДР
В. Кутателазде, голова РМУ Т. Єрмакова).
2.
Обговорення
проєкту
освітньо-наукової
програми третього рівня вищої освіти за
спеціальністю 022 «Дизайн» (доповідачі: радник
проректора з НДР з підготовки наукових кадрів
І. Бондаренко, голова РМУ Т. Єрмакова).
3.
Про організацію інформаційної діяльності
ради: організація роботи сайту ради, його
підтримка та наповнення) (доповідач голова РМУ

4.

Т. Єрмакова).
4.
Різне.
16.04.2021 р. 1.
Обговорення
проєкту
освітньо-наукової
(розширене програми третього рівня вищої освіти за
засідання)
спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація» (доповідачі:
радник проректора з НДР з підготовки наукових
кадрів І. Бондаренко, голова РМУ Т. Єрмакова).
2.
Обговорення плану роботи РМУ на 2021-2022
н.р. (члени Ради).
3.
Щодо участі членів РМУ в «Он-лайн
лекторії» за підтримки РМУ при МОН.
4.
Щодо участі РМУ ХДАДМ у заході для
молодих учених України «Ніч молодіжної науки –
2021» (онлайн захід).
5.
Різне.

