ПРОТОКОЛ №6
Засідання ректорату ЛНАМ
від 02.03.2018 р.
Порядок денний:
1. Про переведення студентів для зміни форми фінансування за кошти державного бюджету по
факультету Дизайн.
2. Про питання забезпечення натурного фонду.
3. Про переведення балів оцінювання успішності студентів з шкали іноземних партнерських
вузів у відповідність до шкали оцінювання ЛНАМ.
4. Щодо листа МОНУ № 1/9-131 від 02.03.2018р.
5. Різне.
Присутні: Одрехівський В.В., Патик Р.С., Яців Р.М., Кусько Г.Д.. Смольськкй Ю Я., Нагірний
П.Ю., Шукатка Н.Й., Рудник Л.М., Пилат І., І., Цедуляк Н.Ю.. ІІІеремета Б О.
1.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Про службове подання від декана факультету Дизайн Студницького Р.С. щодо
невиконання навчального плану студентами факультету.
Нагірний П.Ю. Про підготовані службові подання на кожного студеи (
Патик Р.С. Щодо статистики відрахування студентів за власним бажан ням
Нагірний П.Ю. Надав коментар щодо студентів, що відраховуються за елас-шм бажанням.
Патик Р.С. Про рекомендацію для переведеня на звільнені бюджетні місця згідно службового
подання декана факультету Дизайн на відрахування студентів. Вербельчук 0.10. студ. З курсу
кафедри ГД ОР бакалавр (на звільнене місце Ткачук А.В. З курс кафедри ГД ОР бакалавр); Куцак
В.Ю. студ. 4 курсу кафедри ГД ОР бакалавр ( на звільнене місце Дуник Б Л 4 курс кафедри ГД
ОР бакалавр); Форбатюк В.В. студ. 1-го року навчання ОР магістр кафедри Л€ (на звільнене
бюджетне місце Банах С.В. 1 року навчання ОР магістр, кафедри ГД ); З^іорожну О.А. студ. 1
року навчання ОР Магістр кафедри ГД (на звільнене бюджетне місце Аилр«и>:ук 1С. і-то року
навчання ОР магістр, кафедри ГД ); Блажків А.Г. студ. 1-го року навачиия кафедри ГД ОР
магістр (на місце відрахованої Української І.П. 1 року навчання ОР магіс гр кафедри ГД).
Голосування: «ЗА» - одноголосно.
УХВАЛИЛИ: враховуючи рейтинг навчання рекомендувати для пк- >
^ к г :в:ілі..иені
бюджетні місця студентів
Вербельчук О.Ю, студ. З курсу кафедри ГД ОР бакалавр (на звільнене
Гкачук А В. З курс
кафедри ГД ОР бакалавр);
Кудак В.Ю. студ. 4 курсу кафедри ГД ОР бакалавр ( на звільнене місце Дуник Б.Л. 4 курс
кафедри ГД ОР бакалавр);
Форбатюк В.В. студ. 1-го року навчання ОР магістр кафедри ДС (на звільнене, бюджетне місце
Банах С.В. 1 року навчання ОР магістр, кафедри Г Д );
Задорожну О.А. студ. 1 року навчання ОР Магістр кафедри ГД (на
бюджетне місце
Андрейчук І.С. 1-го року навчання ОР магістр, кафедри ГД );
Блажків А-Г. Т. студ. 1-го року навачння кафедри ГД ОР магістр ш : мїгліє відрахованої
Української І.П. 1 року навчання ОР магістр кафедри ГД).
2.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. До питання в потребі демонстраторів пластичних поз.
Шукатка Н.Й. Надала розяснення щодо коштів виділених на о і
і з чких
оплачується праця натурників. Про можливість оплатити натурникам 2 гс ' < > . і Про ^.ОуЬ.ійві
шляхи виходу з ситуації. Про можливіст зменшити обег вико рис 'чііл о.'-о.' її)1 нат\ р •-» та
оптимізацію груп студентів в межах факультету.
Смольський Ю.Я. Про недостатність 2 тис. годин натури, зміни у пофами. розклад та більші
аудиторії для об'єднаних груп.
-

к о а л - * *

Виступили: Патик Р.С., Кусько Г.Д., Шукатка Н.Й.
Одрехівський В.В. Вніс пропозицію: зменшити використання натури на 40%; до 13.03.2018 р.
подати рішення факультетських рад.
УХВАЛИЛИ: зменшити використання натури на 40%; до 13.03.2018 р. подати рішення
факультетських рад щодо зменшення використання натурного фонду.
3.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Інформація про засідання Науково-методичної ради (НМР) ЛНАМ. Зачитала витяг з
протоколу засідання НМР з рекомендаціями ухвалити пропозиції Бесаги М.Я. щодо переведення
балів оцінювання успішності студентів зі шкали іноземних партнерських вузів до шкали
оцінювання ЛНАМ згідно поданих додатків.
Виступили:
Смольський Ю.Я. Вніс пропозицію: якщо закордонний вуз при оцінюванні успішності
студентів має диференційовану оцінку «А», то при переведенні оцінки в шкалу ЛНАМ теж
ввести диференціацію на 100 і 95 балів.
Патик Р.С. Про розробку керівником відділу міжнародних зв’язків Бесагою М.Я. проекту
«Положення про академічну мобільність ЛНАМ». До питання про повторний курс.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити шкалу переведення якості знань та вмінь студентів партнерських ВНЗ, які
навчались за програмою обміну у ЛНАМ (додаток 1)
Затвердити шкалу переведення якості знань та вмінь студентів ЛНАМ які навчались за
програмою обміну у партнерських ВНЗ зарубіжжя (додаток 2).
Керівнику відділу міжнародних звязків Бесазі М.Я. до 20.03.2018 р. розробити проект
«Положення про академічну мобільність ЛНАМ» з подальшим погодженям на Вченій раді
ЛНАМ.
4.СЛУХАЛИ:
Щодо листа МОНУ № 1/9-131 від 02.03.2018р.
Одрехівський В.В. Надав інформацію щодо листа з рекомендацією закладам вищої освіти вжити
заходи щодо зниження споживання природного газу на період з 2 по 7 березня 2018 року,
зокрема, при необхідності призупинити очну форму освітнього процесу. Про дії вищих
навчальних закладів Львова згідно даного листа. Про термін призупинення освітнього процесу у
ЛНАМ.
Виступили: Рудник Л.М., Цедуляк Н.О. Про уточнення дати призупинення освітнього процесу
з 5.03.2018 до 7.03.2018 р. включно.
УХВАЛИЛИ:
Враховуючи рекомендації викладені у листі МОНУ № 1/9-131 від 02.03.2018р. призупинити
освітній процес з 5 до 7 березня 2018 року.
Робочі дні 5, 6, 7 березня 2018 р. відпрацювати, у дні погодженні з профспілковою
організацією ЛНАМ.
Одрехівський В.В. Інформація щодо перенесення засідань Приймальної комісії на 12.03.2018 р.
о 14.30 год. та С гипендійної комісії на 13.03.2018 р. о 12.30.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

