Протокол № ЗО
засідання ректорату ЛНАМ
від 19 грудня 2018 р.
Порядок денний:
1. Про підготовку до захисту дипломних робіт за ОР «магістр».
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце студентів ЛНАМ.
3. Про встановлення термінів ліквідації академічної заборгованості для
студентів, що навчалися за програмою академічної мобільності.
4. Різне.

Присутні: Одрехівський В.В., Патик Р.С., Яців Р.М., Студницький Р.О., Шумський І.П., Кусько
Г.Д., Рудник Л.М., Шукатка Н.Й., Кірган В.

1.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Про стан підготовки до захистів ОР «магістр». До питання зовнішнього
рецензування дипломних проектів за ОР «магістр». Запропоновано: для здійснення зовнішнього
рецензування приймати на роботу одну особу на одну освітню програму. Представлено проекти
рецензій на творчу і теоретичну роботу.
Виступили: Кусько Г.Д., Студницький Р.О.
Шукатка Н.Й. Надано роз’яснення щодо оплати зовнішнього рецензування: рецензування
одного дипломного проекту за ОР «магістр» оплачується як за одну робочу годину на одного
студента.
Одрехівський В.В. Поставлено на голосування: для здійснення зовнішнього рецензування
дипломних проектів за ОР «магістр» приймати на роботу одну особу з оплатою праці за одну
годину на одного студента.
Голосування :
«ЗА» - одноголосно.
УХВАЛИЛИ: для здійснення зовнішнього рецензування дипломних проектів за ОР
«магістр» приймати на роботу одну особу на одну освітню програму (випускову кафедру) з
оплатою праці одна година на одного студента.
Затвердити проекти рецензій на дипломний проект.
2.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Про звільнен бюджетне місце на факультеті Дизайн у зв’язку із відрахуванням за
вланим бажанням студентки 1 року навчання ОР «магістр» кафедри ГД Чернеги Христини
Ігорівни. Про звернення в МОНУ з клопотанням дозволити змінити фому фінансування на
першому році навчання за ОР «магістр» спеціальності 022 «Дизайн» для студента платної форми
навчання з найвищим рейтингом успішності. Пропозицію поставлено на голосування.
Голосування:
«ЗА» - одноголосно.
УХВАЛИЛИ: у зв’язку із звільненням бюджетного місця на 1 році навчання за ОР
«магістр» на факультеті Дизайн звернутися в МОНУ з клопотанням дозволити змінити
форму фінансування на першому році навчання за ОР «магістр» спеціальності 022
«Дизайн» для студента платної форми навчання з найвищим рейтингом успішності.
3.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Про службове подання начальника відділу міжнародних звізків щодо встановлення
термінів ліквідації академічної заборгованості студентам ЛНАМ учасниками програми
академічної мобільності. Представлено список студентів та період навчання у партнерських
вузах. Запропоновано термін ліквідації академзаборгованості 11.02.2019 та 15.02.2019 р.

Шукатка Н.Й. Запропоновано один термін ліквідації академзаборгованості - з 04.02 до
15.02.2019 року.
Одрехівський В.В. Поставлено на голосування: встановити термін ліквідації академічної
заборгованості 04.02.2019 - 15.02.2019 р. студентам ЛНАМ: Шовкопляс Катерина, 3 курс
кафедра МЖ; Заяць Христина-Марія, 4 курс кафедри ГД; Рахміль Софії, кафедри МЖ; Лупул
Софії, 4 курс кафедри ГД; Ортинська Соломія, 4 курс кафедри ХС; Келямова Дінара, 4 курс
кафедри ГД; Парщик Наталія, 4 курс кафедри ХС; Табака Роксоляна, 4 курс кафедри МЖ; Легка
Галина, 3 курс кафедри МЖ, які навчалися за програмою академічної мобільності у І семестрі
2018-19 н. р. у партнерських вузах.
УХВАЛИЛИ: встановити термін ліквідації академічної заборгованості 04.02.2019 15.02.2019 р. студентам ЛНАМ: Шовкопляс Катерина, 3 курс кафедра МЖ; Заяць
Христина-Марія, 4 курс кафедри ГД; Рахміль Софії, кафедри МЖ; Лупул Софії, 4 курс
кафедри ГД; Ортинська Соломія, 4 курс кафедри ХС; Келямова Дінара, 4 курс кафедри
ГД; Парщик Наталія, 4 курс кафедри ХС; Табака Роксоляна, 4 курс кафедри МЖ; Легка
Галина, 3 курс кафедри МЖ, які навчалися за програмою академічної мобільності в І
семестрі 2018-19 н. р. у партнерських вузах.
4.С ЛУХАЛИ:
Патик Р.С. До питання акредитації. Про дозвіл, як вийняток, об’єднати по 2 освітні програми з
трьома експертами.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
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