РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ
иніГ ми
•

2015 р.

Забезпечити зростання якісної успішності випускників на 5%

Якісна успішність студентів зросла на 7,5%.
Забезпечити набір студентів щонайменше на рівні обсягів 2014-2015 н.р.

•
-

•

Прийом студентів склав 2163 особи, що на 7,3% більше, ніж у 2014р.
Провести підготовку до акредитації як мінімум 3 нових освітніх програм

Проведена акредитація спеціальностей:
- 7.12020102, 8.12020102 «Клінічна фармація»;
7. 12020103, 8.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів»;
- 7.12020104, 8.12020104 «Технології парфумерно-косметичних засобів»;
- 6.030504 «Економіка підприємства», 8.03050401 «Економіка підприємства»
(за видами економічної діяльності);
- 6.030507 «Маркетинг», 8.03050701 «Маркетинг».
•

Розробити та затвердити новий стандарт фармосвіти

Розроблено проект стандарту вищої освіти спеціальності «Фармація» ОКР
«Магістр», «Молодший бакалавр», «Доктор філософії». Затвердження
планується у травні 2016 р.
•

Збільшити обсяг власних надходжень на 10 млн грн

Збільшено власні надходження на 54,96 млн грн за рахунок збільшення
надходжень за надання платних освітніх послуг.
•

Частку витрат на придбання навчального, наукового, лабораторного та
лікувально-діагностичного обладнання довести до 25% від загальних
витрат

Частку витрат доведено до 42,38%.
•

Завершити підготовку: докторів наук — 5, кандидатів наук (PhD) — 35,
наукових магістрів - 1 2

Завершено підготовку : докторів наук - 5, кандидатів наук (PhD) - 34, наукових
магістрів -1 3 .
•

Розпочати підготовку: аспірантів —ЗО, докторів та здобувачів —5

Розпочата підготовка: аспірантів —ЗО, докторів та здобувачів —11.
•

Отримати індивідуальне членство студентів, аспірантів та викладачів в
Українсько-німецькій медичній асоціації

2 науково-педагогічних працівника отримали
Українсько-німецькій медичній асоціації.
•

індивідуальне

членство у

Взяти участь мінімум у 3 державних цільових програмах

НФаУ отримав фінансування 6 наукових досліджень та розробок у сфері
клінічної та профілактичної медицини в межах бюджетної програми
КПКВК 2301020.
•

Забезпечити співвідношення опублікованих статей і кількості науковопедагогічних працівників 5:1

Співвідношення опублікованих праць —4,18:1.
•

Збільшити кількість публікацій у Scopus та інших наукометричних базах
на 5 %

Кількість публікацій у Scopus та інших наукометричних базах збільшилась на

38,9 %.
•

Організувати проведення щонайменше 10
практичних конференцій англійською мовою

міжнародних

науково-

Проведено 11 міжнародних науково-практичних конференцій.
•

Створити механізм
останні 5 років

моніторингу

працевлаштування

випускників

за

Створений механізм моніторингу працевлаштування.
Збільшити кількість баз виробничої практики та стажування на 15%

Кількість баз зросла на 16 Уо.
•

Забезпечити оновлення середнього віку навчально-методичної літератури
на 3%

Оновлення навчально-методичної літератури становить 3%.
•

Видати 3 підручника,
рекомендацій

7 навчальних

посібників та

17 методичних

Видано: 7 підручників, 20 посібників, 24 методичних рекомендацій.
•

Зберегти наявну географію залучення іноземних студентів та аспірантів

Загальна кількість країн, громадяни яких отримали у НФаУ диплом магістра
фармації, зросла з 88 (2014 р.) до 93 (2015 р.).
•

Набути членства у Євразійській та Міжнародній асоціаціях університетів

Виконано.
•

Забезпечити стажування не менше 5 викладачів у межах міжнародних
програм

Забезпечено стажування 18 викладачів НФаУ.
•

Забезпечити збільшення відвідування сайта університету на 10% та
збільшити кількість переходів з інших сайтів на 25%
Кількість відвідувань сайта зросла на 29,4%, переходів з інших сайтів на сайт
Н Ф а У - на 43%.
• Створити підрозділ із функціями вивчення ринку освітніх послуг, вимог
замовників та підтримки системи управління я к іс т ю -д о початку 20152016 н.р.
Створено відділ управління якістю.
• Розробити й упровадити систему рейтингування та мотивації викладачів

Розроблено та апробовано систему рейтингування та мотивації викладачів на
8 кафедрах університету.
•

Упровадити та сертифікувати систему управління якістю відповідно до
вимог міжнародного стандарту ІвО 9001:2008
Виконано.

30.03.2016р.

