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Ухвала
Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
від 27.09.2013 р. (Протокол №2 засідання Вченої ради)
Про підсумки працевлаштування випускників Університету 2013 року та завдання випускових кафедр і деканатів щодо забезпечення випускників 2014 року першим робочим місцем

Вислухавши доповідь директора центру довузівської підготовки та працевлаштування Гусь І.М. Вчена рада ухвалила:
1. Інформацію Гусь І.М. прийняти до відома.
2. З метою удосконалення роботи з працевлаштування випускників Університету на 2013-2014 н.р. Центру довузівської підготовки і працевлаштування, та працівникам деканатів і випускових кафедр, відповідальним за працевлаштування, надати такі завдання:
2.1. Активізувати роз’яснювальну індивідуальну роботу серед студентів, які вступили до Університету щодо можливості співпраці з Центром довузівської підготовки та працевлаштування випускників Університету.
2.2. Впроваджувати в практику роботу зустрічі з випускниками Університету щодо ознайомлення з планом роботи центру довузівської підготовки та працевлаштування.
2.3. Систематично оновлювати сайт Університету в підрозділі «Випускнику» про наявність вільних робочих місць на підприємствах, організаціях та установах.
2.4. Запровадити проведення конкурсів, захисту дипломних робіт на виробництвах, відео конференцій із залученням роботодавців з метою активізації профорієнтаційної роботи.
2.5. Систематично залучати до роботи практичного психолога з метою надання допомоги у виявленні здібностей до визначеного типу діяльності.
2.6. Скласти графік проведення екскурсій для студентів на підприємства, організацій та установи.
2.7. Систематично проводити тренінги на допомогу випускнику при написанні резюме, розвитку комунікативних особливостей при працевлаштуванні.
2.8. Активізувати співпрацю з Харківським обласним центром зайнятості, профспілкою студентів про наданню допомоги студентам-випускникам при працевлаштуванні.
2.9. Прийняти участь у створенні розширених цільових програм підготовки спеціалістів.
2.10. Створити біржу праці для студентів (БПС).
2.11. Скласти дострокові договори співпраці з підприємствами та організаціями де передбачити:
- удосконалення навчальних програм та технологій навчання відповідно розвитку інформаційних технологій, технологічних процесів виробництва, зросту розвитку сучасних технологій у всіх сферах життєдіяльності суспільства;
- залучення роботодавців до НВП для проведення лекцій, відео конференцій, спілкування в режимі on-line, та інших інтерактивних формах організації пізнавальної діяльності студентів та сприяння практичній направленості навчально-виховного процесу.
2.12. Скласти довгострокову стратегію підготовки спеціалістів, враховуючи зміни на ринку праці та освітянських послуг.

