ПРОТОКОЛ №11
Засідання приймальної комісії Національного
університету водного господарства та
природокористування
від 05.03.2019 р.
ГОЛОВА

В.С. МОШИНСЬКИЙ

СЕКРЕТАР

Р.В. ЖОМИРУК

ПРИСУТНІ: О. Лагоднюк, В. Сорока, Н. Савіна, Н. Вальчук, Т. Рудобілець,
П. Тадеєв, С. Матус, В. Пахаренко, А. Прищепа, О. Брежицька, Р. Макаренко,
О. Корнійчук, Н. Ковшун, О. Стахів, М. Хлапук, О. Ніколайчук, В.
Цимбалюк, В. Пасічнюк, З. Маланчук, І. Григус, Ю. Турбал, В. Вечер, Д.
Пуха, Н. Ковальчук, Ж. Бузницька, А. Клімова, Н. Погребняк, Н. Белоконь, В.
Ярощук.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про допуск до складання академічної різниці та поновлення до складу
студентів.
СЛУХАЛИ:
1. Ж.Бузницьку, відповідальну за переведення та поновлення студентів, з
інформацією про допуск до складання академічної різниці та поновлення до
складу студентів.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Мандзюка Андрія Валерійовича рекомендувати до поновлення на
вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 3 курсу першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання Навчальнонаукового інституту будівництва та архітектури за спеціальністю
«Будівництво
та
цивільна
інженерія»
(освітня
програма
«Теплогазопостачання та вентиляція») за рахунок коштів фізичних та/або
юридичних осіб з 5 березня 2018 року.
Навчався на 3 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки
«Будівництво» (професійне спрямування «Теплогазопостачання та
вентиляція). Був відрахований за порушення умов договору наказом С № 255
від 25.03.2014 р.
Голосували:
«За» – одноголосно.
1.2. Соколовську Олену Олегівну рекомендувати до складання академічної
різниці для поновлення на вакантне місце ліцензійного обсягу до складу
студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної
форми навчання Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту
за напрямом підготовки «Облік і аудит» за рахунок коштів фізичних та/або
юридичних осіб.

Термін складання – до 10.03.2019 року.
Академічна різниця:
1. Організація первинного обліку – залік.
2. Аналітичне забезпечення фінансових рішень – залік.
3. Облік і звітність у оподаткуванні – курсова робота, екзамен.
4. Підприємництво – залік.
5. Міжнародна економіка – екзамен.
Навчалася на 4 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки
«Облік і аудит». Відрахована за академічну неуспішність наказом С № 619
від 30.08.2018 р.
Голосували:
«За» – одноголосно

ГОЛОВА ПРИЙМАЛЬНОЇ
КОМІСІЇ

В.С.
МОШИНСЬКИЙ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
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Р.В. ЖОМИРУК

