
ПРОТОКОЛ № 4
засідання ректорату JIHAM

від 18.09. 017

Порядок денний:
1. Про пере едення на з ільнені бюджетні місця.
2. Різне:

- про інди ідуальні графіки студенті ;
- про дисципліни  ільного  ибору.

Присутні: Одрехі ський В.В., Шафран P.C., Яці  P.M., Кусько Г.Д., Студницький P.O., 
Ш умський І.П., Ш магало Р.Т., Шукатка Н.Й., Рудник Л.М., Бундз. P.O., Прус Ю.

1.СЛУХАЛИ:
Ш афран P.C. Про зая у студентки 1 року на чання факультету ІТМ, кафедри ІТМ бюджетної 
форми на чання Поляко ої О.В. щодо зміни форми фінансу ання з бюджетної на контрактну за 

 ласним бажанням.
Виступили: Ш укатка Н.Й., Бундз P.O., Ш магало Р.Т.

Голосування: «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Змінити форму фінансування студентці 1
року навчання факультету ІТМ Поляковій О.В. Переведення здійснити з моменту

звернення студентки 14.09. 017 р.

Одрехівський В.В. Про службо е подання  ідпо ідального секретаря ПК Кусько Г.Д. щодо 
зміни форми фінансу ання студентці 1-го курсу, ОР «Бакала р», факультету ІТМ, кафедри ІТМ 
Костецькій Надії Ігорі ні з най ищим рейтингом конкурсного балу 150,49.

Голосування: «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Враховуючи високий рейтинг конкурсного
балу -  150,49, зміни форму фінансування студентці 1-го курсу, ОР «Бакалавр», факультету
ІТМ, кафедри ІТМ Костецькій Надії Ігорівні.

Ш афран P.C. Про зая у  ід студентки 2-го курсу кафедри ГД Полта ець (контрактна форма 
на чання) щодо пере едення на заочну форму на чання. Наголосила, що будь-які пере едення 
здійснюються до 1  ересня, тобто, до початку на чального року.
Студницький P.O. Про терміни щодо лік ідації акдемзаборго аності. Про подання службо их у 

 ересні на лік ідацію академзаборго аності.
Шафран P.C. Про не часне  несення службо их подань на  ідраху ання і лік ідацію 
академзаборго аності, що приз одить до постійних змін у на антаженні.
Бундз P.O. Нада  пояснення. Згідно закону  сі пере едення здійснюються   канікулярний 

період. Про принцип пере едення.
Прус Ю. Про графік на чального процесу,, який оприлюднений на сайті ЛНАМ.
Ш укачка Н.Й. Про наказ на умо не пере едення за умо и здачі академзаборго аності.
Ш афран P.C. Щ одо чіткого і   терміни проходження зая  по інстанціях. Про принцип 
погодження і терміни пере едення. Про подання декана факультету Дизайн щодо пере едення на 
з ільнене бюджетне місце пере еденої на заочну форму на чання студентки 2-го курсу кафедри



ДК Семеню  0 .0 .  студент у 2-го  урсу  афедри ДІ Войтю  Ві торію Оле сандрівну з 

рейтингом 87 балів.

Голосува  я: «ЗА» - од оголос о.

УХВАЛИЛИ: і формацію прий яти до відома. Враховуючи високий рейти г (87 балів)
рекоме дувати до переведе  я  а звіль е е бюджет е місце студе тку 2-го курсу кафедри
ДІ Войтюк Вікторію Олекса дрів у. Бухгалтерії здійс ити перераху ок за  ада  я

освіт іх послуг за період до 18.09.2017 року.

2.СЛУХАЛИ:
Шафра  P.C. Про не ви онання розпорядження від 13.09.2017 щодо індивідуальних планів, що 
впливає на навантаження та нарахування зарплати. Про прое т на азу на відрахування за 

несплату за надання освітніх послуг.

УХВАЛИЛИ: і формацію прий яти до відома.

Ре тор

Прото ол Р.Т.Фур


