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Напрям 1 – Система управління університетом
демократичність, публічність, відкритість та колегіальність у
прийнятті рішень;
право на критику та увага до критики;
ректор, на мою думку, не може і не повинен брати на себе
вирішення всіх питань. Необхідно надати більше повноважень
проректорам і при розподілі обов’язків враховувати, що кожен із них для
реалізації свого напряму повинен мати фінансовий ресурс, а про
результати своєї діяльності і витрачені кошти періодично доповідати на
Вченій Раді університету;
внести, за результатами обговорення, доповнення до Статуту
університету та запропонувати нові механізми участі колективу в
управлінні ВНЗ, підвищити прозорість рішень керівних органів у
кадровій, навчальній та освітній сфері, використання майна та доходів
університету;
сформувати прозору систему мотивації та матеріальних
стимулів за творчі досягнення і особистий внесок співробітників у
вирішенні завдань університету;
недопущення суб’єктивізму, проявів кумівства при ухваленні
рішень про прийом на роботу чи про кар’єрне зростання;
децентралізація бюджету на інститути, кафедри;
постійно оприлюднювати офіційну інформацію, зокрема:
рішення Вченої ради університету, штатні розписи, кошторис, відомості
про власність, майно, закупівлі, оренду приміщень; спонукати до
прозорості у діяльності органів громадського самоврядування;
сформувати прозорі та зрозумілі критерії нарахування
заробітної плати із загального та спеціального фонду, надання надбавок
та доплат;
виробити узгоджену політику щодо орендарів приміщень
університету, зокрема закладів харчування, які мають пропонувати для
студентів і співробітників широкий та якісний асортимент за помірними
цінами;
надати цілковитої публічності інформації про оренду
приміщень, закупівлю товарів і послуг;
покращання умов праці та навчання, запроваджуючи
енергозберігаючі
технології.
Розроблення
проектів
ощадного
використання енергоресурсів та площ університету;
принципи прозорості при обранні на керівні посади осіб;

вдосконалення системи інформування викладачів і студентів
про поточні та майбутні заходи, створення он-лайн календаря подій, який
буде знаходитися у вільному доступі і буде відкритим для внесення
пропозицій щодо запланованих проектів.
Напрям 2 – Освітня діяльність
- провести модернізацію матеріально-технічних баз кафедр
університету.
Сприяти
посиленню
інтеграції
з
провідними
підприємствами та компаніями;
- відкриття нових напрямів, спеціальностей, удосконалення
навчальних програм, розвитку освітянської діяльності загалом;
- продовжувати активне впровадження в університеті інноваційних
освітніх технологій. Для цього планово, силами інвесторів, забезпечувати
навчальний процес комп’ютеризованими робочими місцями лекторів,
інтерактивними дошками, спеціалізованими навчальними та науковими
лабораторіями.
- розробити систему стимулювання працівників та студентів
університету (грошові премії, корекція педагогічного навантаження);
- розробити систему заохочень студентів, які проявляють високі
творчі здібності у навчальній та науково-дослідній діяльності, беруть
активну участь у громадському житті університету, мають досягнення у
спорті та мистецтві;
розроблення
комплексної
підтримки
навчання
дітей
співробітників. Про що внести зміни до колективного договору;
запровадження дистанційної форми навчання для людей з
особливими потребами;
обладнання кафедр достатньою кількістю персональних
комп'ютерів, відеотехнікою та мультимедійною технікою;
запровадити широке вивчення студентами англійської мови,
створити в підрозділах університету осередки англомовного середовища;
удосконалити технологію стимулювання викладачів, які
проводять заняття англійською мовою.
Напрям 3 – Науково-дослідна та інноваційна діяльність
підтримка молодих науковців і сприяння розширенню
географії публікацій їх наукових результатів у виданнях, що індексують у
міжнародних наукометричних базах;
відкриття бізнес-інкубаторів та консалтингових фірм,
сертифікованих лабораторій для надання платних послуг.
Напрям 4 – Кадрова політика
сприяння
обранню
співробітників
університету
до
представницьких органів влади, що дозволить просувати стратегічні
інтереси ІФНТУНГ.

Напрям 5 – Міжнародна діяльність
активізація співпраці з закордонними університетами в галузі
освіти та науково-дослідної діяльності;
розширення доступу до проходження практики та стажування
за кордоном, отримання студентами подвійних дипломів, спільне
проведення культурних заходів;
інтенсифікація
міжнародного
співробітництва
через
організацію конференцій, круглих столів, симпозіумів, семінарів та інших
наукових заходів;
розширення можливостей оволодіння іноземним мовами
працівниками університету через створення постійно діючих курсів із
залученням сторонніх висококваліфікованих фахівців;
створити осередки представництва ІФНТУНГ за кордоном
для залучення іноземних студентів;
розширити діяльність, направлену на залучення до навчання
груп іноземних студентів, що бажають навчатись російською або
англійською мовами.
Напрям 6 – Соціальна сфера
постійно працювати над покращанням умов праці викладачів
та
навчання
студентів,
забезпечивши
безперебійний
процес
реконструкції, ремонту та модернізації приміщень університету;
реконструювати базу відпочинку «Нафтовик»;
реконструювати басейн і стадіон;
обладнання спорт-майданчиків біля гуртожитків;
сприяти пільговому якісному медичному забезпеченню
співробітників і студентів університету.
збільшити терміни перебування на посаді викладачів
університету до 7 років. Ініціювати законодавчу ініціативу
запровадження безстрокових контрактів;
розвиток інфраструктури та підвищення рівня благоустрою
територій біля університету;
- забезпечити покриття корпусів та гуртожитків мережею Wi-Fi;
підвищення комфорту, побутових умов проживання в
гуртожитках (вирішення проблем: вентиляції приміщень, каналізації,
реконструкції балконів; розселення сімейних і студентів у різні окремі
секції; облаштування кімнат для навчання, відпочинку та організації міні
творчих вечорів; ремонту вбиралень та душових (ванних) кімнат;
облаштування кухонь сучасною енергоощадною технікою; територій
відпочинку та самопідготовки...)
Кандидат на посаду ректора

Вольченко Д.О.

