Протокол №22
засідання ректорату
від 6 грудня 2016
Порядок денний
1. Про борги по оплаті за надання освітніх послуг.
2. Різне.
Присутні: Одрехівський В.В., Шафран Р.С., Яців Р.М., Кусько Г.Д., Шумський І.П., Шмагало
Р.Т., Студницький Р.О., Углик Н.В., Рудник Л.М., Маркович К.П., Бундз Р.О.
1.СЛУХАЛИ:
Углик Н.В. Повідомила про стан із заборгованістю за надання освітніх послуг. Загальний борг
становить 529 168 47 гр. Про необхідність погашення боргу для виплати заробітної платні та
оплати комунальних послуг у січні і лютому 2017 року. Щодо необхідність донесення інформації
студентам-боржникам, що уразі не погашення боргу справи подаються до суду.
Одрехівський В.В. Щодо поінформованості деканів стосовно боргу. Про особисту
відповідальність ректора.
Шафран Р.С. Про підготовку проекту наказу на відрахування та не допуск до складання
сесії студентів-боржників. Про контроль деканатами відвідуваності студентів, які мають
заборгованості.
Бундз Р.О. Про судові процеси, що тривають більше року. Про залучення студентського
самоврядування до повідомлення студентів щодо боргу. Надав пояснення про причини
відрахування студентів – невиконання навчального плану та невиконання умов угоди.
Студницький Р.О.
Про принцип поінформованості по академії. Про додаткове засідання із
завідувачами кафедр.
Одрехівський В.В.
Про підготовку проекту наказу на відрахування.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Деканам підготувати проекти наказів на
відрахування по факультетах.
2.СЛУХАЛИ:
Углик Н.В. Надала інформацію про новий принцип нарахування і виплати стипендій з 1 січня
2017 року згідно нової форми визначення рейтингу.
Одрехівський В.В. Про створення Положення про оцінювання студентів.
Кусько Г.Д.
Щодо груп студентів із спеціальними правилами.
Углик Н.В. Про новий принцип нарахування соціальних стипендій, які йдуть окремою
програмою. На сьогодні кількість соціальних стипендій виплачується 21 особі.
Шафран Р.С. Щодо
Положення про оцінювання студентів. Необхідність доопрацювати
існуюче Положення «Про порядок оцінювання знань студентів в умовах кредитно-трансферної
системи організації навчального процесу у Львівській національній академії мистецтв».Про
надання пропозицій від деканів для доповнення.
Углик Н.В. Про важливість визначення принципу визначення рейтингу, бо стипендія відмінника
складатиме 1600 гр.
Шафран Р.С. По питанню стажування. Про контроль деканами стажування викладачів.
Углик Н.В. Про економію коштів на комунальних послугах.
Шафран Р.С. Про публікацію на сайті ЛНАМ до 31 грудня 2016 року інформації для
абітурієнта, а саме: перелік спеціальностей і кваліфікацій, який має бути затверджений Вченою
радою академії.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
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