
ПРОТОКОЛ № 26
засідання Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника”

від 17 серпня 2018 року 

ПРИСУТНІ 2  0   осіб
ВІДСУТНІ 6 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані
на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (списки).

СЛУХАЛИ:
відповідального секретаря приймальної комісії Івасюка І.Я., який представив
списки осіб рекомендованих до переведення на вакантні місця державного
замовлення, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних
осіб.

УХВАЛИЛИ:
перевести на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, згідно поданих списків.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 2  0  
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

2. Про  допуск  до  участі  у  конкурсі  вступників  на  ступінь  доктора  філософії
(списки).

СЛУХАЛИ:
голову відбіркової комісії Відділу аспірантури Ільницького Р.В., який надав
списки  вступників  допущених  до  участі  у  конкурсі  на  ступінь  доктора
філософії.

УХВАЛИЛИ:
допустити  до  участі  у  конкурсі  вступників  на  ступінь  доктора  філософії
згідно з поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 2  0  
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

3. Про надання рекомендацій до зарахування за кошти державного бюджету та за
кошти фізичних або юридичних осіб вступникам  на ступінь доктора філософії
(списки).

СЛУХАЛИ:
голову  відбіркової  комісії  Відділу  аспірантури  Ільницького  Р.В.,  який
представив  списки  вступників  рекомендованих  до  зарахування  за  кошти
державного бюджету та за кошти фізичних або юридичних осіб на ступінь
доктора філософії.
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УХВАЛИЛИ:
рекомендувати до  зарахування за кошти державного бюджету та за кошти
фізичних  або  юридичних  осіб  на  ступінь  доктора  філософії згідно  з
поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 2  0  
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

4. Про зарахування за кошти державного бюджету вступників  на ступінь доктора
філософії, які виконали вимоги до зарахування (списки).

СЛУХАЛИ:
голову  відбіркової  комісії  Відділу  аспірантури  Ільницького  Р.В.,  який
представив списки вступників, які виконали вимоги до зарахування за кошти
державного бюджету на ступінь доктора філософії.

УХВАЛИЛИ:
зарахувати  вступників,  які  виконали  вимоги  до  зарахування  за  кошти
державного  бюджету  на  ступінь  доктора  філософії, згідно  з  поданими
списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 2  0  
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

5. Про продовження термінів виконання вимог до зарахування на ОР бакалавра на
базі  ПЗСО  на  денну  та  заочну  форми  навчання  за  кошти  фізичних  або
юридичних осіб.

СЛУХАЛИ:
відповідального  секретаря  приймальної  комісії  Івасюка  І.Я.,  який
запропонував  продовжити  термін  виконання  вимог  до  зарахування
вступникам  на  ОР  бакалавра  на  базі  ПЗСО  за  кошти  фізичних  або
юридичних  осіб,  які  подали  заяви  у  встановлені  терміни  та  допущені  до
участі у конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб, до 21 серпня 2018
року, а термін зарахування таких вступників — до 22 серпня 2018 року. 

УХВАЛИЛИ:
продовжити  терміни  виконання  вимог  до  зарахування  та  зарахування
вступникам  на  ОР  бакалавра  на  базі  ПЗСО  за  кошти  фізичних  або
юридичних осіб згідно запропонованих.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 2  0  
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

6. Різне.

6.1. Про вступ на ОР бакалавра на базі вищої освіти та на ОР магістра на базі
бакалавра після основного етапу вступної кампанії.

СЛУХАЛИ:
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голову відбіркової  комісії  Інституту післядипломної освіти та довузівської
підготовки  Нагорняка  М.М.,  який  запропонував  оголосити  прийом  на
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на другий (третій) курс для
здобуття  освітнього  ступеня  бакалавра  на  основі  вищої  освіти  за  всіма
формами  навчання,  на  перший  курс  для  здобуття  освітнього  ступеня
магістра  на  основі  освітнього  ступеня  бакалавра,  магістра,  освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста на денну та заочну форми навчання крім
спеціальностей галузей знань  03 «Гуманітарні  науки» (крім  спеціальності
035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика»,
08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» на базі
Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки, після основного
етапу вступної кампанії у терміни визначені у пункті 5.11 Правил прийому.

УХВАЛИЛИ:
оголосити прийом на  навчання  за  кошти фізичних та  юридичних  осіб  на
другий (третій)  курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі
вищої  освіти  за  всіма  формами  навчання,  на  перший  курс  для  здобуття
освітнього  ступеня  магістра  на  основі  освітнього  ступеня  бакалавра,
магістра,  освітньо-кваліфікаційного  рівня  спеціаліста  на  денну  та  заочну
форми навчання крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки»
(крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
06 «Журналістика»,  08 «Право»,  24  «Сфера  обслуговування»,  29
«Міжнародні  відносини»  на  базі   Інституту  післядипломної  освіти  та
довузівської  підготовки,  після основного етапу вступної  кампанії  у  терміни
визначені у пункті 5.11 Правил прийому за умови наявності вакантних місць ліцензійного
обсягу.  Відповідні  конкурсні  пропозиції  створювати  за  необхідністю  (у
порядку надходження заяв) на базі підрозділів університету, які здійснюють
підготовку  студентів  за  даними  спеціальностями  та/або  освітніми
програмами. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 20
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

Голова Приймальної комісії І.Є. Цепенда

Відповідальний секретар
Приймальної комісії І.Я. Івасюк
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