УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №3 від 21 квітня 2016 р.
1. Про обрання до складу вченої ради Дніпропетровського університету
імені Альфреда Нобеля представників організацій роботодавців
Дніпропетровщини.
Заслухавши та обговоривши інформацію Президента Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля, д.е.н., проф. Холода Б.І з означеного
питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити результати голосування щодо обрання до складу вченої
ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля представників
організацій роботодавців Дніпропетровщини:
‒ Войта Сергія Миколайовича генерального директора державного
підприємства “Виробниче об’єднання південний машинобудівний завод ім.
А.М. Макарова”
‒Галагана Олександра Васильовича голову Дніпропетровської міської
організації роботодавців, Президента Промислово-фінансового концерну
"Гала-капітал";
‒Деміденко Ірину Георгіївну начальника служби ПриватРекрутинг
департаменту з управління персоналом ПАТ КБ “ПриватБанк”.
Заступник голови вченої ради
Вчений секретар

С.Б. Холод
С.П. Кожушко
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2. Про обрання Голови вченої ради Дніпропетровського університету
імені Альфреда Нобеля.
Заслухавши та обговоривши інформацію Президента Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля, д.е.н., проф. Холода Б.І з означеного
питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити протокол лічильної комісії з результатами голосування, де
головою вченої ради обрано першого проректора, завідувача кафедри
міжнародної економіки та економічної теорії, доктора економічних наук,
професора Задою Анатолія Олександровича.
Заступник голови вченої ради
Вчений секретар

С.Б. Холод
С.П. Кожушко
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3. Про затвердження нових Освітніх програм.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення
якості вищої освіти з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями): 071 «Облік і оподаткування», 072
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«Фінанси, банківська справа та страхування»,
035 «Філологія», 075
«Маркетинг», 052 «Політологія», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», 051 «Економіка» (Економіка підприємства), 051 «Економіка»
(Економічна кібернетика), 231 «Соціальна робота», 242 «Туризм», 053
«Психологія» (Психологічне та організаційне консультування),
053
«Психологія» (Сімейна психологія), 081 «Право», 035 «Філологія» (Прикладна
лінгвістика), 035 «Філологія» (Мова і література), 073 «Менеджмент», 056
«Міжнародні економічні відносини».
2. Затвердити освітні програми другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями): 071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 035 «Переклад», 075
«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051
«Економіка» (Економіка підприємства), 051 «Економіка» (Економічна
кібернетика), 231 «Соціальна робота», 053 «Психологія» (Психологічне та
організаційне консультування), 053 «Психологія» (Сімейна психологія), 073
«Менеджмент» (Управління навчальним закладом), 011 «Науки про освіту»
(Педагогіка вищої школи), 073 «Менеджмент», 073 «Менеджмент» (Бізнесадміністрування), 056 «Міжнародні економічні відносини», 081 «Право»,
052 «Політологія»
Заступник голови вченої ради
Вчений секретар

С.Б. Холод
С.П. Кожушко
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4. Про рекомендацію до друку
Заслухавши і обговоривши інформацію вченого секретаря Кожушко С.П.
з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку наукову монографію «Методика навчання
англійської мови дорослих поза межами вишівських мовних програм»», автор
О.Б.Тарнопольський
Заступник голови вченої ради
Вчений секретар

С.Б. Холод
С.П. Кожушко
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5. Про відрахування аспіранта.
Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з науковопедагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної
діяльності Кузьмінова С.В. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Відрахувати з аспірантури Романенка Геннадія Анатолійовича у
зв’язку з закінченням терміну навчання з 01 травня 2016 року.
Заступник голови вченої ради
С.Б. Холод
Вчений секретар
С.П. Кожушко

