Додаток до наказу №..Ш від 10 вересня 2020 року

№

ПЛАН ЗАХОДІВ
ДО ПРОВЕДЕННЯ ДЕКАДИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У
СУМСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
імені А.С.МАКАРЕНКА
Відповідальна
Зміст заходу
Місце
особа
проведення

1.

Акція серед студентів Плакат «Марафон
академічної доброчесності: 8ТОР обману,
фальсифікації, шахрайству, плагіату»

Студентське
самоврядування

Протягом
тижня

2.

Кураторська година під відкритим небом
для здобувачів вищої освіти «Законодавче
регулювання щодо дотримання принципів
академічної доброчесності». Інформування
здобувачів вищої освіти про онлайн-курс
«Академічна доброчесність» на платформі
Еб-ега
Ьїїр8://соиг8Є8.есІега.сот/соигзез/соигзеV1: АтегісапСоипсіІз+АсІп 101 +АсІп2019/аЬ
оиі

Куратори груп

Протягом
тижня

3.

Відкрита
лекція
«Академічна
культура і академічна доброчесність у
вимірах комунікативної взаємодії:
університет-школа»

Д.п.н., проф.
Семеног О.М.

10 вересня
2020,
14:30
202 ауд.

4.

Вебінар «Академічна доброчесність інструмент
забезпечення
якісної
освіти»

Центр ЗЯВО,
комісія з питань
етики та АД

5.

Серія тренінгів для здобувачів вищої
освіти «Наукова робота без плагіату»,
«Репозитарій:
особливості
наповнення
та
пошукові
можливості»,
«Антиплагіатна
система», «Стилі цитування» та ін.

Директор
бібліотеки
Железняк І.О.,
Завідувач
ВІТтаКЗНБ
Борисенко О.І.

11 вересня
2020,
11:00
200М
07-11 вересня
2020,
11:00
Відділ
інформаційних
технологій та

комп'ютерного
забезпечення
наукової
бібліотеки

(тренінг для групи здобувачів вищох
освіти можна замовити
на сайті
Наукової
бібліотеки,
розділ
«Послуги»)

Студентське
самоврядування

Протягом
тижня

Ознайомлення
та
підписання
Декларації
Академічної
доброчесності науково-педагогічних
працівників

Завідувачі
кафедр

Протягом
тижня

8.

Інформаційний бюлетень
«Академічна доброчесність: від теорії
до практики»

Центр ЗЯВО

Протягом
тижня

9.

Круглий стіл «Формування академічнодоброчесного середовища на факультеті»
(включення
питання
дотримання
академічної доброчесності в порядок
денний засідань кафедр, вчених рад
факультетів) (протягом тижня)

Члени КОМІСІЇ 3
етики та
академічної
доброчесності

Протягом
тижня

6.

Ознайомлення
Декларації
доброчесності
освіти

7.

та

підписання
Академічної
здобувачів
вищої

Студентське
самоврядування
університету/фа
культету/інститу
ту
11. Флешмоб «Навчаюся без Сігі С - Сіті V» у Здобувані вищої
освіти
соцмережах
під
хештегом
#Тиждень академічної доброчесності_Сум
ДПУ
10.

12.

Онлайн-засідання студентської студії
ідей «Кодекс та етика «звучать» у
щоденних розмовах»

Розробка і упровадження серед здобувачів
вищої освіти буклету «Календар щеплень
здобувана вищої освіти»

Центр ЗЯВО
■-і

/

Протягом
тижня

хоом
Протягом
тижня

Протягом
тижня

13.

Відкриття
Школи
інфомедійної
грамотності (оголошення про реєстрацію
на сайті університету)

Центр ЗЯВО

Протягом
тижня

14.

Наповнення окремого розділу на веб-сайті
університету/факультету/інституту
із
матеріалами про академічну доброчесність,
етичним кодексом, джерелами, контактами
осіб, до яких можна звернутися у разі
виникнення
питань
(протягом
тижня)/Висвітлення подій щодо питань
академічної доброчесності у програмі
СумДПУ-онлайн

Члени КОМІСІЇ 3
етики та
академічної
доброчесності,
студентське
самоврядування

Протягом
тижня

Начальника відділу забезпечення
якості вищої освіти

Ячменик М.М.

