ПРОТОКОЛ № 14
засідання ректорату ЛНАМ
від 26 квітня 2017
Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Про підготовку до каталогу дисциплін вільного вибору та навчальних планів.
3. Різне.
Присутні: Одрехівський В.В., Кусько Г.Д., Студницький Р.О., Шмагало Р.Т., Шумський
І.П., Углик Н.В., Рудник Л.М., Бундз Р.О., Шеремета Б.О.
1.СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Зачитала службове подання від декана факультету ОМіР Шумського І.П.
щодо звільненого бюджетного місця на факультеті. Запропоновано на звільнене місце
студента 4-го курсу кафедри сакрального мистецтва Малого І.І. студентку 4-го курсу
Ковпак Д.А. кафедри сакрального мистецтва, рейтинг якої складає 80.4 бали.
Голосування: «ЗА» - одноголосно.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Враховуючи високий рейтинг
навчання 80.4 бали, рекомендувати до переведення на звільнене бюджетне місце
студентку 4-го курсу кафедри сакрального мистецтва Ковпак Д.А.
2.СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Про стан підготовки до каталогу дисциплін вільного вибору та навчальних
планів. Про розташування даної інформації на сайті академії 27 квітня 2017 р. в рубриці
«студенту». Про необхідність донесення даної інформації до студентства та подання до 12
травня 2017 р. заяв від студентів для вибору дисциплін, що вплине на навантаження.
Форма заяви в додатку до Положення "Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ".
Про роботу навчально-методичної ради. Інформація щодо навчальних планів, не подали
кафедри художньої кераміки і художнього дерева. Про зауваження до навчальних планів.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
3.СЛУХАЛИ:
Кусько Г.Д. Про ситуацію із студенткою Сяо Дзін Дзін громадянкою Китаю, яка просить
перенести сесію на кінець травня.
Виступили: Студницьки Р.О., Кусько Г.Д., Углик Н.В., Шмагало Р.Т.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Дозволити студентці 3 курсу кафедри
художнього скла Сяо Дзін Дзін перенести сесію на кінець травня.
Кусько Г.Д. Донесла інформацію щодо процедури та критеріїв розміщення державного
замовлення на підготовку магістрів (на основі освітнього ступеня бакалавра) для
запровадження МОН України формульного підходу щодо розміщення державного
замовлення на підготовку магістрів.. Зачитала критерії. Про ознайомлення з проектом
підрозділами для внесення пропозицій щодо творчих критеріїв.
Виступили: Шафран Р.С., Шумський І.П.
Одрехівський В.В. Запропонував до 3 травня 2017 року підрозділам подати пропозиції
щодо Процедури та критеріїв розміщення державного замовлення на підготовку магістрів

