Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
07 червня 2016 р.

м. Суми

№0424-І

Про затвердження переліку
показників відповідності
міжнародному рівню
діяльності університету

З метою забезпечення виконання завдань, визначених у «Концептуальних засадах
діяльності Сумського державного університету, стратегії розвитку на 2010-2020 роки, заходах
реалізації та прогнозних показниках» (далі – Стратегія), затвердженої Конференцією
трудового колективу університету (протокол №5 від 25.01.14 р.),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік основних показників, які визначають відповідність діяльності
вищого навчального закладу університетам світового рівня (далі – Перелік,
Додаток 1), у якості базового для системного застосування його як ректоратом, так і
структурними підрозділами, передусім методами бенчмаркінгу діяльності
університету в порівнянні з провідними ВНЗ України, Європи та світу.
2. Проректорам за усіма напрямами діяльності, начальнику центру бенчмаркінгу та
веб-менеджменту Фільченку Д.В., начальнику організаційно-методичного
управління Юскаєву В.Б., начальнику відділу міжнародного співробітництва
Кириченко К.І., помічнику ректора з питань менеджменту якості Леус Д.В. та
іншим посадовим особам надавати пропозиції щодо:
− корегування, доповнення Переліку та цільових значень відповідних показників,
що передбачає розроблення оновлених версій Переліку;
− розроблення мотиваційних нормативних документів, комплексних цільових
програм та інших заходів, спрямованих на досягнення університетом цільових
значень відповідних показників Переліку у коротко-, середньо- або
довгостроковій перспективі;
− врахування Переліку та цільових значень відповідних показників у методиці
визначення рейтингу інститутів (факультетів) та кафедр СумДУ.
3. Усім посадовим особам університету спиратися на Перелік та цільові значення
відповідних показників при щорічних (січневих) звітах про хід виконання завдань
Стратегії розвитку університету:
− завідувачам кафедр – на засіданнях кафедр;

− директорам, деканам – на загальних зборах (конференціях) інститутів,
факультетів, коледжів, технікумів;
− проректорам, керівникам департаментів та відділів – при звітуванні в ректораті;
− ректору – на Конференції трудового колективу університету.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з НПР
Любчака В.О. Загальний контроль залишаю за собою.
5. Заступнику начальника загального відділу Акименко Л.В. довести цей наказ в
електронному вигляді до відома проректорів, керівників інститутів (факультетів),
кафедр, інших структурних підрозділів та посадових осіб, перелічених в наказі.
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