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Щодо посилення роботи по
взаємодії із випускниками

З метою реалізації політики університету щодо налагодження та розбудови системи
зв’язків університету із випускниками річних поколінь, забезпеченні наступності принципів і
традицій, що закріплені у Кодексі корпоративної культури СумДУ, сприянні у
працевлаштуванні та професійному зростанні випускників: використанні досвіду та
можливостей випускників для реалізації навчальних, наукових, культурно-мистецьких і
соціальних проектів, що відповідають стратегії розвитку університету
НАКАЗУЮ:
1. Директорам інститутів (деканам факультетів), завідувачам випускових кафедр
забезпечити системну роботу щодо розбудови довготривалих зворотних зв'язків з
випускниками університету (як вітчизняних, так і із числа іноземних громадян),
передбачивши наступне:
- до 1 грудня 2014 року призначити на кафедрах осіб із числа професорськовикладацького складу відповідальних за налагодження і розвиток взаємодії із
випускниками:
- шляхом налагодження системи зворотного зв'язку із випускниками (анкетування або
опитування за допомогою соціальних мереж чи інших форм зв'язку) організувати
роботу по обов'язковому відслідковуванню по кожному випускнику протягом двох
років після закінчення навчання (з отриманням актуальної інформації раз на півріччя)
його службового та професійного стану;
- організувати роботу по наповненню та підтриманню в актуальному стані бази даних
успішних випускників кафедри незалежно від року закінчення університету (доступ
до бази даних організовано через веб-сайт zvit.sumdu.edu.ua/3aгальні відомості/QSконтактер);
- активізувати роботу щодо висвітлення інформації про успішних випускників
інституту (факультету), кафедри у засобах масової інформації, на інформаційних

стендах інституту (факультету), кафедри та офіційному сайті підрозділу;
- посилити взаємодію із випускниками, шляхом створення та підтримання в
актуальному стані відповідних груп у соціальних мережах;
- передбачити обов'язкове залучення випускників до проведення днів факультетів
(спеціальностей) та інших масових заходів.
2. Директорам інститутів (деканам факультетів):
- особисто очолити роботу щодо створення асоціацій випускників інституту
(факультету), кафедр:
- вести постійний контроль та відповідну організаційну роботу щодо виконання
заходів, які передбачені п. 1 наказу.
3. Директору Департаменту міжнародної освіти шляхом налагодження системи
зворотного зв’язку із іноземними студентами - випускниками (незалежно від відповідної
діяльності деканатів та кафедр) організувати роботу по обов'язковому відслідковуванню
кар'єри кожного випускника протягом двох років після закінчення навчання (з отриманням
актуальної інформації раз на півріччя) та роботу по наповненню та підтриманню в
актуальному етапі бази даних успішних випускників іноземців, незалежно від року
закінчення університету (доступ до бази даних організовано через веб-сайт
zvit.sumdu.edu.ua/Загальні відомості/QS-контактер).
Не рідше ніж один раз на півріччя забезпечувати надання відповідної інформації
деканатам та кафедрам.
4. Начальнику відділу практики та інтеграційних зв'язків із замовниками кадрів:
- забезпечити організаційну, інформаційну та методичну підтримку кафедр, щодо
наповнення та підтримання в актуальному стані бази даних успішних університету
та надавати відповідну статистичну інформацію ректору двічі на рік (станом на 30
січня та на 1 вересня).
- до 1 грудня 2014 року подані ректору пропозиції щодо обрахунку інтегрального
показника взаємодії випускової кафедри із випускниками з метою використання
його для внутрішньоуніверситетського рейтингу.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора
Карпушу В.Д.
6.
Начальнику загального відділу Рибіній О.І. довести цей наказ в електронному
вигляді до перелічених посадових осіб та усіх структурних підрозділів.
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