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1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Присутні: Одрехівський В.В., Шафран Р.С., Яців Р.М., Кусько Г.Д., Шумський І.П., 
Студницький. Р.О., Шмагало Р.Т., Маркович К.П., Углик Н.В., Рудник Л.М., Бундз Р.О., 
Шеремета Б.А.

1.СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Про службове подання від декана факультету ІТМ Шмагала Р.Т. щодо 
переведення студентки Лобко К.О., 1 курс, кафедри менеджменту мистецтва на звільнене 
бюджетне місце студенткою Ничепорук О.В.
Голосування: «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: враховуючи рейтинг навчання 10,5 рекомендувати до переведення на 
бюджетну форму навчання студентки 1 курсу ОКР бакалавр кафедри менеджменту 
мистецтва Лобко К.О.

2.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Щодо листа від МОН про звернення студентки Подрез О. щодо її 
переведення на бюджетну форму навчання.
Кусько Г.Д. Надала пояснення щодо ситуації із студенткою Подрез О., її можливість 
переведення на навчання за державні кошти на загальних підставах при умові звільнення 
бюджетного місця та урахування рейтингу навчання. 
Бундз Р.О. Пояснив щодо даної студентки. Про надання відповіді студентці Подрез О. у 
п’ятиденний термін.
Шафран Р.С. Про заяву від студента Согор Я.Т. (1 курс ОКР Магістр, факультет ІТМ, 
кафедра менеджменту мистецтва, )  щодо звернення у Міністерство освіти і науки та 
можливості переведення для нього звільненого бюджетного місця з 1 курсу ОКР Магістр спец. 
034 Культурологія на 1 курс ОКР Магістр спец. 028 Менеджмент соціокультурної діяльності. 
Зазначила, що студент є учасником бойових дій (АТО) та має відмінні результати у навчанні.

Шафран Р.С. Про звернення від студентів академії, які навчаються у вузах Польщі та 
невідповідності у графіках навчання, що не уможливлює в терміни здати сесію студентам 
(заява студентки Вирстюк А.).
Кусько Г.Д. Про звернення від студентки Руденко, яка не може в терміни здати сесію. Про 
великі невідповідність у сесійних термінах між вузами. Про необхідність вчасного звернення 
від відділу міжнародних зв’язків ЛНАМ для уникнення подібних проблем.
Шафран Р.С. Про надання можливості даним студентам перездати сесію у загальні терміни. 
Одрехівський В.В. Про доручення для Бесаги М.Я. з’ясувати ситуацію, що склалася.
Углик Н.В. Про непогодженість між вузами. Про відсутність механізму виплати стипендій 
студентам, які навчаються у закордонних вузах.



УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Звернутися з листом  до Міністерства 
освіти і науки з проханням дозволити переведення звільненого бюджетного місця 1 курсу 
ОКР «Магістр», спеціальність 034 Культурологія на 1 курс ОКР «Магістр» спеціальності 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності для студента 1 року навчання ОКР 
«Магістр» Согор Ярослава Тарасовича. 
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