
Факультэт эканомікі і права 
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4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 

Вызначэнне куратараў першага 
курса на факультэце. 
 
Сустрэча студэнтаў 1 курса з 
выкладчыцкімі калектывамі і 
студэнцкім актывам факультэта). 
Выбары студэнцкага актыву ў 
вучэбных групах, на курсах і 
стварэнне факультэцкіх органаў 
студэнцкага самакіравання, 
арганізацыя іх дзейнасці; 
Правядзенне мерапрыемстваў 
прысвечаных грамадска-значных 
падзей   
 
Правядзенне мерапрыемстваў, 
прысвечаных дню выкладчыка 
 
 
Правядзенне мерапрыемстваў, 
прысвечаных Дню нараджэння 
ўніверсітэта 
 
Правядзенне мерапрыемстваў, 
прысвечаных Году гістарычнай 
памяці 
 
Правядзенне алімпіяды на 
веданне правоў студэнта ў 
універсітэце 

Жнівень 
 
 

Верасень 
 
 

Верасень 
 
 
 
 

На працягу 
года  

 
Кастрычнік  
 
 
 
Кастрычнік 
 
 
 
Кастрычник 
-снежань 
 

 
 

Лістапад 

Нам. дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта. 
Дэканат факультэта, 
студэнцкія грамадскія 
арганізацыі. 
Намеснік дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта, савет 
студэнцкага самакіравання. 
 
Нам. дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта, 
кафедра юрыспрудэнцыi 
Нам. дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта, савет 
студэнцкага самакіравання. 
Намеснік дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта, 
студэнцкі актыў 
Намеснік дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта, савет 
студэнцкага самакіравання. 
Намеснік дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта, савет 
студэнцкага самакіравання. 

 9. 
 
 
 
10. 

Правядзенне мерапрыемстваў 
прысвечаных дню нараджэння 
факультэта 
 
Арганізацыя і правядзенне 
інфармацыйна-асветніцкіх 
сустрэч студэнцкай моладзі з 
супрацоўнікамі праваахоўных 
органаў. 

Лістапад 
 
 
 

На працягу 
года 

Намеснік дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта, савет 
студэнцкага самакіравання. 
Нам. дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта, 
кафедра юрыспрудэнцыi 

11. Арганізацыя і правядзенне 
конкурсаў самадзейнай 
мастацкай творчасці "Зорны 

На пратягу 
года 

Дэканат, кафедры, 
куратары, савет 
студэнцкага самакіравання. 



шлях", "Унiверсiтэцкая 
прыгажуня". 

12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
14. 
 
 
 

Размяшчэнне інфармацыйных 
матэрыялаў па праблемах 
полікультурнай адукацыі на 
інфармацыйных рэсурсах 
універсітэта і ў студэнцкай 
друку. 
Правядзенне інфармацыйных 
сустрэч і гадзін у вучэбных 
групах, на курсах. 
 
Правядзенне агульных сходаў 
студэнтаў, якія пражываюць у 
інтэрнатах. 

На пратягу 
года  

 
 
 
 
На пратягу 

года 
 
 
Верасень 
 
 
 
 

Дэканат, намеснік дэкана 
па ідэалагічнай і 
выхаваўчай рабоце 
факультэта, савет 
студэнцкага самакіравання.  
 
Намеснік дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта, 
куратары. 
Нам.дэкана ф-та, 
выхавальнікі, загадчыкі 
інтэрнатаў. 
 

15. 
 
 
 16. 

Правядзенне Дня эканаміста на 
факультэце эканомікі і права. 
 
Правядзенне Дня юрыста на 
факультэце эканомікі і права. 

 

Снежань 
 
   
  Снежань 

Кафедра эканомікі і 
кіравання 
 
Кафедра юрыспрудэнцыi. 

17. Дзень здароўя на факультэце. Май Кафедра фізвыхавання і 
спорту, дэканат, куратары. 

18. Падтрымка студэнцкіх 
ініцыятыў, садзейнічанне ў 
рэалізацыі бізнес праектаў 
студэнтаў. 

На пратягу 
года 

Дэканат, намеснік дэкана 
па ідэалагічнай і 
выхаваўчай рабоце 
факультэта. 

19. Правядзенне Дзён кафедраў на 
факультэце. 

 Снежань Загадчыкі кафедрамі. 

20. Правядзенне універсітэцкіх і 
арганізацыя ўдзелу ў 
рэспубліканскіх конкурсах і 
мерапрыемствах, накіраваных на 
развіццё творчых здольнасцяў і 
падтрымку адораных 
навучэнцаў. 

На пратягу 
года 

Кафедры, студэнцкі актыў. 
нам.дэкана па ідэалагічнай 
і выхаваўчай рабоце 
факультэта, кафедры. 

21. 
 
 
 
 
22. 

Арганізацыя і правядзенне 
мерапрыемстваў, 
прымеркаваных да Дня маці, 
Дню сям'і, Дня абароны дзяцей. 
 
“Я – грамадзянін Рэспублікі 
Беларусь”, прысвечаныя Дню 

14 
кастрычніка 

15 мая 
1 чэрвеня 

 
   Сакавік 

Намеснік дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта, 
куратары. студ.актыў. 
 
Дэканат факультэта, студ. 
актыў. 



Канстытуцыі. 
 
23. 

 
Арганізацыя працы па 
эстэтычным афармленні 
інфармацыйных стэндаў, 
тэматычных куткоў, нагляднай 
агітацыі, афармленне фае 
навучальных карпусоў і 
інтэрнатаў, навучальных 
аўдыторый і інш. 

 
На працягу 

года 

 
Дэканат, нам.дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта, Савет 
студэнцкага самакіравання.  

    
24. Правядзенне творчых конкурсаў, 

аглядаў-конкурсаў, у тым ліку на 
лепшы пакой у інтэрнаце. 

На працягу 
года 

Дэканат, нам.дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта, прафкам 
студэнтаў   

25. Сацыяльна-педагагічная і 
псіхалагічная падтрымка 
студэнтаў 1 курса ў перыяд 
адаптацыі да ўмоў навучання ў 
універсітэце. 

Пастаянна Дэканат, нам.дэкана па 
ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце факультэта, ГА 
“БРСМ” 

26. 
 
 
 

Арганізацыя працы метадычнага 
аб'яднання куратараў на 
факультэце 
 

Пастаянна 
 
 
 
 
 

Нам.дэкана па ідэалагічнай 
і выхаваўчай рабоце 
факультэта 
 
 
 

 
Заместитель декана факультета  
экономики иправа по ИиВР                                                            А.Н.Маёров 


