ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ПОЛОЖЕННЯ
про рейтинг факультетів
Волинського інституту економіки та менеджменту
1. Загальні положення
Факультет є основним організаційним та навчально-науковим структурним
підрозділом вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації,
що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії. Факультет створюється рішенням
Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до його складу входить не
менше ніж три кафедри і на ньому навчається не менше ніж 200 студентів денної
(очної) форми навчання.
Метою рейтингової системи є оцінювання результатів діяльності факультетів
інституту, визначення їх пріоритетів за певними критеріями, встановлення
інтегрального рейтингу факультетів.
Рейтингова система оцінювання діяльності факультетів дає змогу:
- своєчасно одержувати інформацію про підготовку фахівців і рівень досягнень,
зокрема щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
- забезпечити інформацією про стан та динаміку розвитку факультетів, їх
позиціонування на ринку освітніх послуг та ринку праці;
- інформувати науково-педагогічний та студентський колективи інституту,
адміністрацію про ефективність та результативність роботи;
- своєчасно виявляти проблеми і недоліки в роботі факультетів і оперативно
реагувати на них;
- керівництву інституту приймати адекватні управлінські рішення щодо
вдосконалення системи управління вищим навчальним закладом.
На підставі рейтингу кожен факультет має можливість оцінити своє місце в
системі інституті, проаналізувати власні сильні та слабкі сторони, скорегувати
стратегію сталого розвитку так ,щоб наблизитися до значення коефіцієнтів
приорітетності системи.
В основу вибору критеріїв ранжування була покладена система рейтингових
індикаторів, запропонована Міністерством освіти і науки,молоді та спорту для
ранжування вищих навчальних закладів. Цей перелік доповнений показниками,
характерними для діяльності факультетів , зокрема оцінки успішності та якості знань
студентів та їх наукової діяльності , міжнародної співпраці.
Механізм визначення рейтингу наступний: кожен з тематичних напрямів містить
певну кількість рейтингових індикаторів. За значеннями цих показників визначається
ранг факультету – від 1 до 2 за спаданням значення показника (1 – перше місце, 2 –
останнє).
Сума рангів за рейтинговими показниками дозволить визначити рейтинг
факультету в межах тематичного напрямку (мінімальна сума відповідає найвищому
рейтингу).
Загальний рейтинг факультетів визначається відповідно до інтегрованої суми
рангів за тематичними напрямками рейтингових індикаторів.
Ранжування факультетів проводиться у вересні-жовтні за підсумками
попереднього навчального року.
Відомості для розрахунку ретингу факультетів, завірені підписом декана,
подаються за встановленою формою в електронному та роздрукованому вигляді
проректору з навчально-виховної роботи до 30 вересня. Декани факультетів несуть
персональну відповідальність за достовірність наданих показників.
Рейтинги факультетів за підсумками навчального року оголошуються на Вченій
раді інституту та оприлюднюються в інформаційно-аналітичних матеріалах.

ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ПОКАЗНИКИ ДО РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГУ ФАКУЛЬТЕТІВ
Показники
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗДОБУТКІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
Міжнародні зв'язки
Кількість зарубіжних вузів-партнерів, з якими укладено офіційні угоди
про співпрацю у сфері освітньої та наукової діяльності
Кількість міжнародних проектів, в яких бере участь вищий навчальний
заклад
Чисельність науково-педагогічних працівників, відряджених за кордон
для викладацької та наукової роботи відповідно до договорів
Чисельність іноземних громадян (студенти, аспіранти, слухачі,
стажери усіх форм навчання), які навчалися в звітному році
Чисельність студентів та аспірантів, направлених за кордон на
навчання або стажування відповідно до програм двостороннього та
багатостороннього міжнародного обміну
Кількість доповідей науково-педагогічних працівників у звітному році
за кордоном на наукових конференціях, симпозіумах, форумах
Кількість опублікованих наукових та науково-методичних робіт у
визнаних зарубіжних фахових виданнях
Здобутки студентів на міжнародному рівні
Чисельність студентів, які брали участь в зарубіжних студентських
олімпіадах, конференціях, симпозіумах, творчих конкурсах
Чисельність призерів міжнародних студентських олімпіад, наукових,
творчих, мистецьких конкурсів
Чисельність студентів-призерів спортивних змагань (Олімпійські ігри,
чемпіонати світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та
Європи серед студентів)
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗДОБУТКІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Визнання державою наукової та освітньої діяльності науковопедагогічних працівників
Чисельність дійсних членів (академіків), член-кореспондентів
Національної академій наук України та державних галузевих академій
серед штатних науково-педагогічних працівників
Чисельність дійсних членів (академіків), член-кореспондентів
Національної академій наук України серед штатних науковопедагогічних працівників
Чисельність лауреатів державних премій серед штатних науковопедагогічних працівників
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які мають
державні почесні звання
Здобутки студентів на національному рівні
Чисельність студентів-призерів спортивних змагань (чемпіонати
України, Універсіади України, чемпіонати України серед студентів)
Чисельність студентів, переможців та призерів Всеукраїнських
студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт,
мистецьких конкурсів
Участь науково-педагогічних працівників в експертній
діяльності
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які працюють
в експертних радах ВАК України
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Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які є членами
науково-методичних комісій Науково-методичної ради М О Н та
експертних комісій ДАК, експертизи науково-технічних проектів за
пріоритетними напрямами науки і техніки
ДОСТУП ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА
УПРАВЛІННЯ
Доступ до вищої освіти
Загальна кількість акредитованих спеціальностей
Кількість акредитованих спеціальностей на підготовку магістрів у
загальній кількості акредитованих спеціальностей
Ліцензований обсяг денної форми навчання за програмами підготовки
бакалаврів
Ліцензований обсяг заочної форми навчання за програмами
підготовки бакалаврів
Зараховано на перший курс денної форми навчання за програмами
бакалавра
Зараховано на перший курс заочної форми навчання за програмами
бакалавра
Масштаби підготовки
Чисельність студентів усіх форм навчання
Чисельність студентів денної форми навчання
Чисельність студентів заочної форми навчання
Чисельність іноземних студентів
Ефективність організаційної структури
Кількість кафедр
Кількість випускаючих кафедр
Кількість випускаючих кафедр, до складу яких входить п’ять і
більше штатних науково-педагогічних працівників, які працюють на
повну ставку і більше
Кількість випускаючих кафедр, до складу яких входить три і більше
штатних науково-педагогічних працівників з науковими ступенями або
вченими званнями, які працюють на повну ставку
Якість управління кафедрами
Кількість кафедр, які очолюють доктори наук, професори, включаючи
штатних сумісників
Кількість кафедр, які очолюють доктори наук, професори, що
працюють на повну ставку
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Доктори наук, професори
Загальна чисельність штатних науково-педагогічних працівників з
урахуванням штатних сумісників
Загальна чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які
працюють на повну ставку і більше
Чисельність докторів наук, професорів, включаючи штатних
сумісників
Чисельність докторів наук, професорів, які працюють на повну ставку
і більше
Чисельність докторів наук, професорів, які працюють на повну ставку,
у віці до 50 років включно
Кандидати наук, доценти
Чисельність кандидатів наук, доцентів, включаючи штатних сумісників

особи

одиниці
одиниці
місця
місця
особи
особи
особи
особи
особи
особи
одиниці
одиниці
одиниці
одиниці

одиниці
одиниці

особи
особи
особи
особи
особи
особи

ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Чисельність кандидатів наук, доцентів, які працюють на повну ставку і
більше
Чисельність кандидатів наук, доцентів, які працюють на повну ставку,
у віці до 40 років включно
ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Підтримка та потенціал
Загальна кількість спеціальностей по захисту докторських та
кандидатських дисертацій
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників вищого
навчального закладу, які є членами спеціалізованих вчених рад для
захисту дисертацій
Загальна чисельність аспірантів
Загальна чисельність докторантів
Результативність
Кількість докторських дисертацій, захищених у звітному навчальному
році
Кількість кандидатських дисертацій, захищених у звітному
навчальному році
Кількість отриманих охоронних патентів на винаходи в звітному році
Кількість опублікованих в звітному році монографій
Кількість опублікованих наукових та науково-методичних робіт у
визнаних зарубіжних фахових виданнях
Кількість доповідей науково-педагогічних працівників, опублікованих у
звітному році за кордоном на наукових конференціях, симпозіумах,
форумах
Кількість доповідей науково-педагогічних працівників, опублікованих у
звітному році на всеукраїнських, міжвузівських, університетських
наукових конференціях, симпозіумах, форумах
Опубліковано наукових статей
Кількість самостійних публікацій студентів
Фінансове забезпечення
Обсяги платних послуг, що надаються на факультеті
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Якість підготовки
Загальна чисельність випускників спеціалістів денної форми
навчання
Загальна чисельність випускників спеціалістів денної форми
навчання, які здобули диплом з відзнакою
Загальна чисельність випускників магістрів денної форми навчання
Загальна чисельність випускників магістрів денної форми навчання,
які здобули диплом з відзнакою
Працевлаштування випускників
Чисельність випускників спеціалістів денної форми, які отримали
направлення на роботу
Чисельність випускників спеціалістів денної форми навчання,
розподілених на підставі тристоронньої угоди
Чисельність випускників магістрів денної форми, які отримали
направлення на роботу

особи
особи

одиниці
одиниці
особи
особи
одиниці
одиниці
одиниці
одиниці
одиниці
одиниці

одиниці
одиниці
одиниці
тис. грн

особи
особи
особи
особи
особи
особи
особи

ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Чисельність випускників магістрів денної форми, розподілених на
підставі тристоронньої угоди
ВИХОВНА РОБОТА ІЗ СТУДЕНТАМИ
Кількість проведених заходів з національно-патріотичного виховання
Чисельність осіб, які взяли участь у заходах з національнопатріотичного виховання
Кількість проведених заходів з превентивного виховання
Чисельність осіб, які взяли участь у заходах з превентивного
виховання
Кількість проведених заходів з художньо-естетичного виховання
Чисельність осіб, які взяли участь у заходах з художньо-естетичного
виховання
Кількість проведених заходів спортивно-оздоровчого та туристичного
спрямування
Чисельність осіб, які взяли участь у заходах спортивно-оздоровчого
та туристичного спрямування
Кількість проведених заходів з профорієнтаційної роботи
Чисельність осіб, які взяли участь у заходах з профорієнтаційної
роботи
ТРАДИЦІЇ ФАКУЛЬТЕТУ
Чи організовуються Дні (тижні) факультету
Чи організовуються Дні (тижні) кафедр на факультеті
Чи розроблена і затверджена символіка факультету, гімн, герб,
прапор
Наявність презентаційних матеріалів про факультет (фільми, буклети,
довідники та ін.)
Чи відзначається професійні свята відповідно до спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Забезпечення обчислювальними ресурсами
Кількість комп’ютерних робочих місць
Кількість комп’ютерних робочих місць, які мають доступ до Інтернет
Видавнича діяльність
Видано підручників з грифом М О Н та інших міністерств, які мають
підвідомчі вищі навчальні заклади
Видано найменувань навчальних посібників з грифом М О Н та інших
міністерств, які мають підвідомчі вищі навчальні заклади
Кількість найменувань електронних видань (електронний підручник,
комп’ютерна навчальна програм, практичні тестові завдання тощо)
НАВЧАЛЬНА ТА СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА
Навчальна та навчально-лабораторна площа
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