ПРОТОКОЛ №12
засідання звуженого ректорату ЛНАМ
від 04.04.2017 р.
Порядок денний:
1. Заборгованість по переглядах 4-х, 6-х курсів
2. Про наукову конференцію у ЛНАМ
3. Про переведення на звільнені бюджетні місця
Присутні: Шафран Р.С., Углик Н.В., Рудник Л.М., Маркович К.П., Студницький Р.О.,
Смольський Ю.М., Яців Р.М., Нікітенко К.В., Шеремета Б.
ПИТАННЯ 1. Шафран Р.С.: Повідомила, що 10 квітня завершується заліковоекзаменаційна сесія для 4 і 6 курсів. Запропонувала до 28 квітня ліквідувати
заборгованості, оскільки на початку травня повинні бути проведені попередні захисти.
Студницький Р.О.: Повідомив, що до 10 квітня за наказом ректора відбувається заліковоекзаменаційна сесія, чи доцільно встановлювати термін до 28 квітня.
Шафран Р.С.: Наголосила, що це робиться для того, щоб мобілізувати і викладачів, і
студентів, оскільки за місяць до захистів дипломних робіт проводяться попередні захисти.
До цього часу студент не повинен мати жодної заборгованості.
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. Рішення затвердити розпорядженням
проректора з науково-педагогічної роботи.
ПИТАННЯ 2. Яців Р.М.: Повідомив про наукову конференцію у ЛНАМ, заявки
приймаються до 14 квітня.
Запропонував інший формат конференції:
1) заочна форма участі – необов’язкова присутність учасників;
2) проблемно-теоретичні круглі столи, де б відбувались дискусії серед учасників;
3) пленарне засідання – не більше 5 доповідей, кілька локацій із зазначенням конкретної
години доповідача.
Щороку є проблема співпадіння подій, зокрема на 11 травня заплановано Ерделівські
читання і багато наших викладачів та науковців будуть брати в них участь. Запропонував
змінити дату проведення конференції на 18, 19 травня. Також наголосив на подачі якісних
проблем, щоб ми відрізнялись серед інших.
Шафран Р.С.: Повідомила, що на ці дати заплановано зустріч з польськими колегами.
Запропонувала об’єднати 2 конференції. Також запропонувала зробити круглі столи на
факультетах. Повідомила, що 12 та 17 травня заплановано перегляд 1,2,3 курсів за ОР
бакалавр та 1 курсі за ОР магістр Вченою радою. Дата проведення конференції
залишається відкритою для обговорення. Формат конференції є оптимальний.
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома.
ПИТАННЯ 3. Шафран Р.С.: Повідомила, що надійшов лист з МОН щодо переведення 3х студентів на звільнені бюджетні місця. Є весь потрібний пакет документів: заяви

студентів, службові подання деканів, витяги з протоколів Вчених рад факультетів.
Поставила питання на голосування.
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА»- одноголосно.
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