
ПРОТОКОЛ № 32
засідання Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника”

від 20 вересня 2018 року 

ПРИСУТНІ 18 осіб
ВІДСУТНІ 9 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про надання рекомендацій до зарахування за кошти фізичних або юридичних
осіб  вступникам  на  ОР магістра  на  базі  ОР  бакалавра  та  вступникам  на  ОР
бакалавра  на  базі  ОР бакалавра  за  іншою спеціальністю,  які  успішно склали
вступні випробування (списки, ІІ етап).

СЛУХАЛИ:
голову  відбіркової  комісії  ІПОДП  Нагорняка  М.М.,  який  надав  списки
вступників  за  кошти фізичних  або  юридичних  осіб  на  ОР бакалавра,  ОР
магістра, що успішно склали вступні випробування.

УХВАЛИЛИ:
рекомендувати  до  зарахування  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб
вступників  на  ОР  бакалавра,  ОР  магістра,  що  успішно  склали  вступні
випробування, згідно з поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 18
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

2. Про  зарахування  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  вступників  на  ОР
магістра  на  базі  ОР  бакалавра  та  вступників  на  ОР  бакалавра  на  базі  ОР
бакалавра  за  іншою  спеціальністю,  які  виконали  вимоги  для  зарахування
(списки, ІІ етап).

СЛУХАЛИ:
голову  відбіркової  комісії  ІПОДП  Нагорняка  М.М.,  який  надав  списки
вступників  за  кошти фізичних  або  юридичних  осіб  на  ОР бакалавра,  ОР
магістра, що виконали вимоги для зарахування.

УХВАЛИЛИ:
зарахувати  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  вступників  на  ОР
бакалавра,  ОР  магістра,  що  виконали  вимоги  для  зарахування, згідно  з
поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 18
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

3. Різне.

3.1. Про зарахування вступників на ОР бакалавра заочної форми навчання на базі
ПЗСО за кошти фізичних або юридичних осіб.

СЛУХАЛИ:
заступника  відповідального  секретаря  Приймальної  комісії
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Дмитришина М.І.,  який доповів присутнім, що є вступник на спеціальність
091 “Біологія” заочної форми навчання за кошти фізичних або юридичних
осіб  на  базі  ПЗСО  Чикор  Софія  Іванівна,  яка  була  рекомендована  до
зарахування, але не зарахована під час основної сесії вступу.

УХВАЛИЛИ:
зарахувати вступника Чикор Софію Іванівну на спеціальність 091 “Біологія”
заочної форми навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 18
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

Голова Приймальної комісії І.Є. Цепенда

Заступник відповідального 
секретаря Приймальної комісії І.Я. Івасюк
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