ЗДІА ОФІЦІЙНО...

«Головне — це консолідація наших
зусиль!»
Порядок денний конференції:
1.
Про
виконання
Колективного
договору
ЗДІА
на
2011-2015
роки.
Доповідачі — ректор академії В.І. Пожуєв,
голова профспілки В.П. Падалка.
2. Про внесення змін та доповнень до Статуту
ЗДІА. Доповідач — проректор з НПР Пазюк
М.Ю.
Конференція,
до
участі
в
якій
зареєструвалося 146 членів Ради трудового
колективу ЗДІА, розпочалася зі вступного
слова голови Конференції проф. Василя
Степановича Гавриша, який запросив до
трибуни членів Президії, постійного секретаря
Конференції
доц.
Наталію
Олексіївну
Добровольську та надав слово першому
доповідачу — ректору ЗДІА проф. Володимиру
Івановичу Пожуєву.

Як досвідчений оратор і доповідач,
Володимир Іванович, перш ніж перейти до
пунктів колективного договору, змалював
непросту обстановку сьогодення, поділився
новинами й проблемами системи вищої освіти
в країні, статистикою реєстрації випускників
для
проходження
ЗНО
та
приділив
увагу
іншим
актуальним
питанням...
Стосовно колективного договору на 2011-2015
роки між ректором ЗДІА та профспілковим
комітетом, як уповноваженим трудовим
колективом представляти його інтереси,
усі без винятку розділи договору ректором
виконуються від «а» до «я».
Далі Василь Степанович Гавриш
надав слово голові первинної профспілкової
організації ЗДІА — Володимиру Петровичу
Падалці. Доповідь голови ППО була
присвячена
виконанню
розділу
7
Ко-лективного договору «Соціально-побутова
сфера». Володимир Петрович розповів
про стан вирішення питань, пов’язаних
з трудовими договорами, оплатою праці,
регулюванням робочого часу та відпочинку,
визначенням додаткових соціальних пільг та
гарантій. Аналіз виконання умов та положень
колективного договору свідчить про його
успішну реалізацію, а також про наявність
взаєморозуміння у обох сторін.
З пункту ІІ порядку денного «Про
доповнення та зміни до Статуту ЗДІА»
слово для виступу з питань збереження
інформації було надано проректорові з НПР
Михайлу Юрійовичу Пазюку.

16 лютого в аудиторії ім. Ю.М. Потебні відбулася
Конференція трудового колективу ЗДІА

У обговоренні взяли участь делегати:

— Дмитренко Ганна Вадимівна, головний лікар санаторіюпрофілакторію, делегат від АУП, яка розповіла присутнім про
труднощі та досягнення минулого сезону в життєдіяльності
профілакторію;
— Калюжний Віктор Степанович, завідувач кафедри філософії
та політології, делегат від ФЕУ, який високо оцінив діяльність
ректора академії в складних умовах сьогодення та висловив свою
думку щодо проведення колективних заходів;
— Шевейко Олена Геннадіївна, фахівець відділу тендерних
операцій, делегат від АГЧ, яка нагадала присутнім про ті труднощі,
які були подолані під час модернізації ліфтів, ремонту дахів,
заміни застарілих вікон сучасними склопакетами, підготовки до
опалювального сезону;
— Яхненко Віктор Мефодійович, голова Ради ветеранів, який
висловив подяку адміністрації та профспілковому комітету від
імені ветеранів ЗДІА і більш докладно розкрив зміст пунктів 7.2.13,
7.2.17, які стосуються підтримки ветеранів академії.

Роботу з виконання умов договору
запропоновано визнати задовільною
Підводячи підсумки роботи конференції, ректор запросив
до мікрофона представників МетаБанку, який понад 14 років
працює з академією. Мова йшла про якість обслуговування
клієнтів, побажання та зауваження. Крім того, керівництво банку
звернулося до академії з пропозицією направляти студентів ФЕУ
в банк для проходження виробничої практики в сфері банківської
справи, корпоративних прав, залучення клієнтів тощо.
Конференція ухвалила Постанову про виконання Колдоговору,
яка подана нижче.
ПОСТАНОВА «Про виконання Колективного договору між
ректором та профспілковим комітетом ЗДІА на 2011-2015 роки».
Заслухавши інформацію ректора ЗДІА професора Пожуєва
В.І., голови ПК ППО ЗДІА Падалки В.П., конференція трудового
колективу відзначає, що адміністрація і первинна профспілкова
організація провели значну роботу з виконання положень
Колективного договору ЗДІА, спрямовану на забезпечення
своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати,
до-плат і надбавок, правовий та соціально-економічний захист,
задоволення культурних, духовних потреб співробітників академії.
Сторонами угоди згідно з юридичними висновками забезпечено
постійний контроль за виконанням Колективного договору. Із 191
пунктів 9-ти розділів Колдоговору ЗДІА виконуються 191.
Конференція ПОСТАНОВЛЯЄ:
Інформацію ректора ЗДІА проф. Пожуєва В.І., голови
профспілкового
комітету
ППО ЗДІА Падалки В.П.
взяти до відома.
Стан виконання Колективного договору між ректором та профспілковим
комітетом Запорізької державної інженерної академії
на 2011-2015 роки у 2011
році вважати задовільним.
Підводячи
підсумки
роботи
конференції,
ректор
академії підкреслив головну, на його погляд, думку, яка
повинна стати девізом всієї життєдіяльності колективу —
«Головне — це консолідація зусиль всього колективу на виконання
поставленої мети!»
Матеріал підготовлено Відділом реклами ЗДІА
за сприяння голови профспілкового комітету
В.П. Падалки

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ МФ

17 лютого Металургійний факультет відкрив
двері для старшокласників Заводського
району.

ВИПУСКНИКИ
ОБИРАЮТЬ МАЙБУТНЄ...

Оскільки очікувалося, що участь у заході
візьмуть усі школи району, було вирішено
провести зустріч в актової залі академії.
Оргкомітет з проведення Дня відкритих
дверей зробив величезну
роботу
з
підготовки
заходу. Гостей зустрічали
привітні
студенти-металурги,
представники
підрозділу
«Барс»,
викладачі, співробітники
МФ. Можна було побачити
стіннівки, плакати, які
зроблені руками студентів.
І на початок святкового
вечора актовий зал був повний.

День відкритих дверей

АБІТУРІЄНТ-2012
За будь-яку доручену справу
відповідає одна людина,
а виконує її цілий колектив!

ЯРМАРОК ОСВІТИ.
Від навчання
до працевлаштування
9-11 лютого відбулася чергова
XIIІ Міжрегіональна спеціалізова-на
виставка
навчальних
закладів
«Абітурієнт-2012». Виставку проводила
Запорізька
торговопромислова палата за підтримки
МОНМСУ та сприяння Обласного управління освіти і науки,
профільного департаменту Запорізької міської ради, Обласного
центру зайнятості.
Освітній ярмарок — це широкомасштабна презентація
ринку освітніх послуг.
Цей проект об`єднав
Міжрегіональну спеціалізовану
виставку
навчальних закладів, ІІ
Міжнародну
спеціалізовану виставку «Освіта
за кордоном», Виставку
«Освіта для бізнесу»,
Міжрегіональний
яр-марок вакансій «День
кар’єри».
Усі прапори були в гостях у нас

Програма зустрічі складалася зі знайомства
з деканом і завідувачами кафедр, відповіді
на питання, перегляду відео- та слайд-шоу,
виступів студентів — талантів МФ...

Всупереч очікуванням та незважаючи на силь-ні морози
лютого в день відкриття виставки відвідувачі роїлися біля
входу ще до початку.
У церемонії відкриття виставки взяли участь представники
обласної та міської влади, керівники органів освіти, ректори
ВНЗ, представники запорізьких ЗМІ.
Серед
учасників
заходу
виявилися
не
лише
за-порізькі
вищі
навчальні
заклади,
технікуми,
коледжі, освітні структури, але й гості з Харкова,
Києва, Одеси, рекрутери польсько-українського освітнього
центру, представники Мальти, Чехії...
Одне сьогодні коштує двох завтра

Після закінчення зустрічі нам вдалося узяти
на диктофон кілька бліц-інтерв’ю з учнями
54-ої школи, 47-ої гімназії... Діти були у захваті
від атмосфери дружби, довіри, поваги, що
панувала в залі. Учні 9-х класів з сяючи-ми
очима
висловили намір у майбутньому
вчитися саме в «інженерці»... Відзначимо, що
запросити дев’ятикласників — це був хороший
хід. Саме про це говорили класні керівники
шкіл Хортицького району під часа зустрічі з
ФЕУ.
На зустрічі побували

До участі в цьому
освітньому
форумі
приймальна
комісія,
факультети
ЗДІА,
співробітники академії
почали
підготовку
більш
ніж
за
два
місяці до її початку.
До розробки наочної
продукції, як і завжди,
були залучені фахівці
відділу реклами та редакційно-видавничого відділу. Цього разу
на наших студентах були футболки з логотипами факультетів...
Заздалегідь розроблялися макети листівок, календарів, була
надрукована кольорова поліграфічна продукція. Ще до нового
року побачив світ кольоровий спецвипуск газети «Академія»,
повністю присвячений абітурієнтам.
(Далі на с. 5)

