ПРОТОКОЛ №13
Засідання приймальної комісії Національного
університету водного господарства та
природокористування
від 19.03.2019 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. Сулімовську (Процо) Інну Ігорівну рекомендувати до складання
академічної різниці для зарахування на вакантне місце ліцензійного обсягу
до складу студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
заочної форми навчання Навчально-наукового інституту економіки та
менеджменту за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» (освітня програма «Економіка підприємства») за рахунок коштів
фізичних та/або юридичних осіб.
Термін складання – до 31.08.2019 року.
Академічна різниця:
1. Охорона праці в галузі – екзамен.
2. Інтелектуальний капітал – залік..
3. Економічна діагностика – курсова робота.
4. Управління потенціалом підприємства – курсова робота, екзамен.
5. Педагогіка і методика викладання у вищій школі – залік.
6. Економічне управління підприємством – екзамен.
7. Конкурентоспроможність підприємства – екзамен.
8. Управління антикризовою діяльністю – залік.

9. Спецкурс за вибором – залік.
Навчалась на 1 курсі денної форми навчання факультету економіки та
управління Державного вищого навчального закладу «Київський
національний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація
«Підприємницька діяльність», магістерська програма «Менеджмент
підприємницької діяльності»). Була відрахована за невиконання вимог
навчального плану наказом № С 1160-ст від 20.07.2018 р.
Голосували:
«За» – одноголосно.
1.2. Соколовську Олену Олегівну рекомендувати до поновлення на
вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 4 курсу першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання Навчальнонаукового інституту економіки та менеджменту за напрямом підготовки
«Облік і аудит» за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, з
19 березня 2019 року.
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.
Академічна різниця складена повністю і вчасно.
Голосували:
«За» – одноголосно

ГОЛОВА ПРИЙМАЛЬНОЇ
КОМІСІЇ

В.С. МОШИНСЬКИЙ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Р.В. ЖОМИРУК

