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УХВАЛА
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імені Вадима Гетьмана
"Про результати роботи Державних екзаменаційних комісій "
від 28 лютого 2008 р.

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника першого проректора-директора навчального центру Берези А.М., Вчена рада університету відмічає, що робота Державних екзаменаційних комісій на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр та магістр всіх форм навчання проведена у відповідності до "Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет" ухваленого Вченою радою 30.09.2004р.
Аналіз результатів державної атестації засвідчує, що в університеті в цілому абсолютна успішність по всіх формах навчання більше 91%, а якісна успішність більше 68% що вище норм, які встановлені  при акредитації спеціальностей 90% і 50%. Аналіз складання державних  іспитів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр показав: абсолютна успішність денної форми навчання 98,9%, вечірня – 91,0%, заочна – 94,6%, якість навчання денної форми навчання 71,2%, вечірньої – 51,0%, заочної – 39,2%. Аналіз захисту дипломних робіт показав: абсолютна успішність денної форми навчання 98,3%, вечірня – 92,7%, заочна – 93,4%, якість навчання денної форми навчання 87,9%, вечірньої – 73,4%, заочної – 68,6%.
Але  є спеціальності на які потрібно звернути увагу (додатки 1,2). Аналіз складання державних  іспитів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр показав результати по абсолютній успішності нижче норми: денна форма навчання – економічна теорія – 87,5%; вечірня - менеджмент промислових підприємств – 70,4%, прикладна статистика – 85,3, управління персоналом і економіка праці - 88,3%; заочна  - менеджмент державних установ – 88,0, економіка АПФ – 85,7%, правознавство – 82,2% (додаток 1). 
Якщо порівняти результати державних іспитів і вступних іспитів на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр (додаток 1),  то деякі факультети або включали різної складності завдання для державних і вступних іспитів, або  старалися випустити більше неякісно підготовлених бакалаврів, щоб потім не прийняти їх на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, або мав місце брак підготовки фахівців з деяких спеціальностей  що досягає  55,8% заочної форми навчання по спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств», майже такий який був і в минулому році; 64,8% - «Маркетинг» заочної форми навчання.
Наведене вище свідчить про необхідність аналізу стану підготовки бакалаврів та  впровадження додаткових заходів факультетами щодо вдосконалення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
Викликає занепокоєння стан використання комп`ютерної техніки при виконанні дипломних робіт: денна форма навчання – 13,9%, вечірня – 30,4%, заочна – 22,7%. Для підсилення використання КТ необхідно або виділити викладача на кафедрі, який би консультував студентів, або, як було раніше, консультують викладачі інших кафедр зі знанням комп`ютерної техніки.
Залучення зовнішніх експертів до участі в роботі ДЕК дало позитивний ефект. Експерти провели аналіз захисту дипломних робіт і подали ряд рекомендацій. До основних недоліків в основному віднесено: база практики  чи місце роботи не співпадають; дублювання тем дипломних робіт; слабкий критичний аналіз використаних джерел у першому розділі. Основні пропозиції: урізноманітнити тематику проблемних питань: підвищити рівень зовнішнього рецензування дипломних робіт: в роботах давати розрахунок економічної та соціальної ефективності розроблених пропозицій. Також необхідно посилити роботу з зовнішніми експертами адже тільки 6 експертів з 15 зробили аналіз роботи ДЕК.
  
Вчена рада ухвалила:

1. Деканам факультетів, завідувачам випускових кафедр у термін до 24 березня 2008 року: 
1.1. Розглянути на засіданнях Вчених рад факультетів та кафедр підсумки робота Державних екзаменаційних комісій на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр та магістр всіх форм навчання.
1.2. Проаналізувати причини значної розбіжності між результатами державної атестації бакалаврів та вступних іспитів цих осіб  на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра та подати пропозиції ректорату до 01.04.2008 року щодо усунення зазначених розбіжностей.
1.3. Ширше  використовувати комп`ютерну техніку при виконані дипломних робіт.
1.4. Вважати безумовним подачу пропозицій зовнішніх експертів ДЕК.
2. Організацію виконання Ухвали покласти на проректорів з науково-педагогічної роботи  А.М.Колота та С.В.Степаненка.

Вчений секретар                                                                       Ю.І. Кусий

