Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Філіал кафедри радіотехніки ВНТУ на ВФ КРРТ створюється з метою
підвищення

рівня

підготовки

бакалаврів,

спеціалістів

і магістрів

з

радіотехніки, підвищення кваліфікації викладачів кафедри та інженернотехнічних робітників ВФ КРРТ, проведення спільних досліджень за рахунок
творчого співробітництва в навчальному процесі, в науковій і виробничій
діяльності між навчальним закладом кафедрою РТ ВНТУ, і одним з
найкрупніших на Україні підприємств радіомовлення, телебачення і зв’язку
Вінницькою філію Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.

Філіал кафедри розміщується на території ВФ КРРТ, теоретичні
заняття проводяться в кабінеті технічного навчання, лабораторні – у
виробничих приміщеннях ВФ КРРТ.

1.2.

Для проведення лабораторних робіт використовується переважно
виробниче обладнання ВФ КРРТ, яке може бути доповнене пристроями
з лабораторій кафедри РТ на умовах безкоштовного тимчасового
користування.

1.3.

До організації навчального процесу і стажування залучаються провідні
фахівці ВФ КРРТ на громадських засадах.

1.4.

Викладачі кафедри РТ, які ведуть навчальні заняття на філіалі кафедри,
виконують обсяг робіт за планом педнавантаження кафедри.

1.5.

Форма і обсяг компенсації витрат часу і праці викладачів кафедри РТ
при проведенні заходів технічного навчання для співробітників
ВФ КРРТ визначається окремою Угодою між керівництвом ВФ КРРТ,
кафедри РТ і виконавцям в усному або в письмовому вигляді.

1.6.

Наукові результати отримані під час НДР і НДРС на філіалі кафедри,
на рівних умовах належить ВФ КРРТ і кафедрі РТ ВНТУ.

2. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ
Основними задачами філіалу кафедри є:
- цільова підготовка бакалаврів напряму «Радіотехніка», а також
спеціалістів і магістрів спеціальності «Радіотехніка» для ВФ КРРТ;
- удосконалення

підготовки

студентів

ВНТУ

за

напрямами:

радіомовлення, телебачення, інформаційних радіотехнічних систем;
- підвищення конкурентно-здатності випускників кафедри радіотехніки
на ринку праці;
- надання студентам досвіду роботи з професійним обладнанням радіоцентрів;
- адаптація навчальних планів профільних дисциплін під конкретні
умови галузі радіо і телемовлення держави;
- проведення спільних наукових і технічних досліджень;
- проведення стажування працівників кафедри РТ на ВФ КРРТ;
- обмін науково-технічною інформацією за результатами досягнень обох
сторін;
- розробка планів спільного співробітництва кафедри РТ і ВФ КРРТ;
- підвищення науково-технічного потенціалу складу кафедри РТ і
інженерно-технічних робітників ВФ КРРТ.
3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ФІЛІАЛУ КАФЕДРИ
- забезпечує проведення теоретичних і лабораторних занять згідно розкладу;
-

складає розклад на філіалі і завчасно надає графік їх проведення
адміністрації ВФ КРРТ і деканату РТЗП;

- забезпечує необхідне для проведення лабораторних робіт обладнання;
- забезпечує підтримку умов охорони праці і техніки безпеки при роботі
з обладнанням центру;
-

складає плани цільової підготовки фахівців і відповідно корегує їх
навчальні програми;
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