
ПРОТОКОЛ № 26
засідання Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника”

від 21 серпня 2018 року 

ПРИСУТНІ 21 особа
ВІДСУТНІ 5 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про відкликання наданих  рекомендацій до зарахування за кошти  фізичних або
юридичних  осіб вступникам на  ОР магістра  на  базі  ОР  бакалавра  денної  та
заочної форм навчання, що не виконали вимог для зарахування (списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників  за кошти фізичних
або юридичних осіб на ОР магістра на базі ОР бакалавра денної та заочної
форм навчання, що не виконали вимог для зарахування.

УХВАЛИЛИ:
відкликати рекомендації до зарахування  за кошти фізичних або юридичних
осіб вступникам на ОР магістра на базі ОР бакалавра денної та заочної форм
навчання,  що  не  виконали  вимог  для  зарахування згідно  з  поданими
списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

2. Про  надання рекомендацій до зарахування за кошти  фізичних або юридичних
осіб вступникам на ОР магістра на базі  ОР бакалавра денної та заочної форм
навчання  наступним  за  рейтингом,  що  виконали  вимоги  для  зарахування
(списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників  за кошти фізичних
або юридичних осіб вступникам на ОР магістра на базі ОР бакалавра денної
та заочної форм навчання наступним за рейтингом, що виконали вимоги для
зарахування.

УХВАЛИЛИ:
рекомендувати  до  зарахування  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб
вступникам на  ОР магістра  на  базі  ОР бакалавра денної  та  заочної  форм
навчання  наступним  за  рейтингом,  що  виконали  вимоги  для  зарахування
згідно з поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

3. Про  зарахування  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб вступників на  ОР
магістра на базі  ОР  бакалавра денної та  заочної форм навчання, які виконали
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вимоги до зарахування (списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників  на ОР магістра на
базі ОР бакалавра денної та заочної форм навчання, що виконали вимоги для
зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб.

УХВАЛИЛИ:
зарахувати вступників на ОР магістра на базі ОР бакалавра денної та заочної
форм навчання за кошти фізичних або юридичних осіб згідно з поданими
списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

4. Про  зарахування  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  вступників на  ОР
бакалавра на базі ПЗСО денної та  заочної форм навчання,  які виконали вимоги
до зарахування у період з 11 серпня 2018 року до 21 серпня 2018 року (списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників на ОР бакалавра на
базі  ПЗСО  денної  та  заочної  форм  навчання,  що  виконали  вимоги  до
зарахування у період з 11 серпня 2018 року до 21 серпня 2018 року.

УХВАЛИЛИ:
зарахувати вступників на ОР бакалавра на базі ПЗСО денної та заочної форм
навчання навчання за кошти фізичних або юридичних осіб згідно з поданими
списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

5. Різне.

5.1.  Про  призначення  наукових  керівників  аспірантам  Масляк Т.Р.  та
Зваричу Т.Я. за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

СЛУХАЛИ:
голову відбіркової комісії Ільницького Р.В., який представив заяви аспірантів
Масляк Т.Р.  та Зварича Т.Я.,  у яких вони просять змінити призначених їм
наукових керівників на відповідно Ткачача Олега Володимировча та Ткачук
Ірину Григорівну. 

УХВАЛИЛИ:
провести  аналіз  наукових  публікацій  протягом  останніх  5  років
запропонованих  наукових  керівників  щодо  відповідності  паспорту
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

Голова Приймальної комісії І.Є. Цепенда

Відповідальний секретар
Приймальної комісії І.Я. Івасюк
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