Протокол № 21
засідання Приймальної комісії НЛТУ України
від 25.07.2016 р.
Присутні: Туниця Ю.Ю., Адамовський М.Г., Криницький Г.Т., Борис
М.М., Бойко А.А., Хомюк П.Г., Оріховський Р.Я., Миклуш С.І., Ребезнюк І.Т.,
Солонинка В.Р., Динька П.К., Маєвський В.О., Дадак Р.М., Ковалишин Р.В.,
Гайдук І.Г., Рубінська О.А., Прусак В.Ф., Пеньора М.І.
Порядок денний:
Порядок денний:
1. Затвердження протоколів апеляційної комісії .
Доповідає голова апеляційної комісії проректор Криницький Г.Т.
2. Допуск абітурієнтів, які складали вступні іспити з української мови і
літератури до наступного вступного іспиту.
Доповідають директори навчально-наукових інститутів
3. Про перерозподіл обсягів державного замовлення у межах ліцензованих
спеціальностей.
Доповідає проректор Борис М.М.
4. Різне.
1.

СЛУХАЛИ: Голову апеляційної комісії проректора Криницького

Г.Т., про те що на розгляд апеляційної комісії із фахового вступного
випробування на ступінь бакалавра заяв від абітурієнтів не було.
2.

СЛУХАЛИ:

Директора

ІЛСПГ

Миклуша

С.І.

про

допуск

абітурієнтів, які складали вступні іспити з української мови та літератури до
наступного вступного іспиту. Прошу допустити Русаля Максима Тарасовича до
вступного іспиту з біології, який успішно склав вступне випробування з
української мови та літератури.
УХВАЛИЛИ:
Допустити Русаля Максима Тарасовича до вступного іспиту з біології.
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Результати голосування: „ За ” – 18; „ Проти ” – немає; „ Утримались ” –
немає.
3. СЛУХАЛИ: Проректора Бориса М.М. про перерозподіл обсягів
державного замовлення у межах ліцензованих спеціальностей, відповідно до
Закону України «Про вищу освіту» статті 29 п.3 абзацу 3.
УХВАЛИЛИ:
Здійснити перерозподіл державного замовлення у межах ліцензованих
спеціальностей, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» статті 29 п.3
абзацу 3. та надіслати листа в Міністерство освіти і науки України у такій
редакції:
З метою забезпечення виконання обсягу прийому просимо затвердити
перерозподіл фіксованих обсягів державного замовлення на підготовку
здобувачів вищої освіти у 2016 р.:
- для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” на основі повної загальної
середньої освіти та на основі ОКР “молодший спеціаліст” за такими спеціальностями:
Код та найменування спеціальності
заочна форма навчання
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
у т.ч. на основі повної загальної середньої освіти
131 Прикладна механіка
у т.ч. на основі ОКР “Молодший спеціаліст”

Обсяги
прийому

Фактично
зараховано

9
5
15
10

8
4
15
14

Результати голосування: „ За ” – 18; „ Проти ” – немає; „ Утримались ” –
немає.

Голова Приймальної комісії

Ю.Ю. Туниця

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

П.Г. Хомюк
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