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МЕТА ПРОГРАМИ
Динамічний розвиток університету як класичної і конкурентоздатної
освітньо-наукової установи на засадах академічної свободи і єдності
інтересів викладацького та студентського колективів.
Програма може бути реалізована завдяки злагодженій і скоординованій
співпраці викладачів, співробітників та студентів ОДАУ.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
1. Постійний моніторінг результативності професійної та світоглядної
підготовки студентів.
2. Продовження практики покращення якості навчального процесу в
університеті за рахунок використання сучасних навчальних технологій,
електронних ресурсів, поєднання навчального процесу з наукою і
практикою.
3. Створення умов для ефективної співпраці студентів та викладачів
ОДАУ з європейськими університетами.
4.
Максимальне
використання
можливостей
партнерського
співробітництва із європейськими навчальними закладами для
отримання магістрами диплому європейського зразка чи подвійних
дипломів.
5. Розширення міжнародної співпраці у сфері навчання в університеті
іноземних студентів та аспірантів.
НАУКОВА ТА МІЖНАРОДНА РОБОТА
1. Поглиблення співпраці з вітчизняними та закордонними науковими
установами з метою проведення спільної наукової діяльності.
2. Розширення переліку університетських наукових видань, що входять
до міжнародної бази цитування наукових досліджень.
3. Надання всебічної підтримки науковій мобільності професорськовикладацького складу, аспірантів та студентів університету.
4. Розвиток відносин з міжнародними фондами й центрами,
посольствами іноземних країн з метою забезпечення науковонавчальних та методично-інформаційних обмінів.

5. Активізація роботи стосовно пошуку і реалізації грантів на наукові
дослідження із закордонних джерел.
6. Створення сприятливих умов для збільшення кількості рейтингових
наукових публікацій у провідних наукових виданнях.
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА
ПІДТРИМКА СТУДЕНТСТВА
1. Розширення участі студентського самоврядування у прийнятті
управлінських рішень. Залучення студентів до обговорення навчальних
планів, проблем проходження практики, врахування їхніх пропозицій;
максимальна підтримка студентських ініціатив щодо якісного дозвілля,
культурно-мистецьких заходів.
2. Створення сприятливих умов для діяльності органів студентського
самоврядування, забезпечення необхідної ресурсної та фінансової
підтримки.
3. Забезпечення соціальної підтримки незахищених категорій
студентської молоді.
4. Завершення роботи щодо створення Асоціації випускників
університету.
5. Впровадження спеціалізованої віртуальної мережі з наданням доступу
до інформаційних ресурсів навчального процесу та електронних
звернень студентів до керівництва університету.
6. Розширення практики спілкування керівництва університету зі
студентами та широке використання анкетування студентів для оцінки
роботи адміністрації.
7. Подальше формування системи адаптації студентів до умов
виробництва та сприяння працевлаштуванню випускників.
8. Адміністративна, інформаційна та фінансова підтримка студентів
щодо навчання в європейських та американських навчальних закладах
та проходження практики за кордоном.
РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ БАЗИ
1. Постійна робота над покращенням умов праці та навчання,
забезпечення
безперервного
процесу
реконструкції,
ремонту,
модернізації приміщень університету та гуртожитків, насамперед завдяки
переходу на енергозберігаючі технології.
2.Повна прозорість бюджету університету, звітність ректора і головного
бухгалтера перед колективом.

Переконаний, що зберігаючи історичні традиції ОДАУ, цінуючи
здібності і таланти кожного співробітника і студента, дослухаючись
до кожного працівника, ми зможемо забезпечити європейський рівень
фахової підготовки наших випускників, орієнтуючись на новітні світові
тенденції розвитку.
Сподіваюся на те, що ми разом будемо працювати над розвитком
університету та поступово підвищувати його імідж серед провідних
ВНЗ України, досягнемо усіх стандартів, які необхідні для вступу до
Європейської асоціації університетів.

