Рішення
Приймальної комісії
Івано-Франківського університету права
імені Короля Данила Галицького
від 28.02.17 р.
По першому питанню:
СЛУХАЛИ: інформацію деканату факультету архітектури та будівництва про
стан підготовки програми творчого конкурсу (рисунку) для абітурієнтів
ступеня «бакалавр» спеціальностей: 191 «Архітектура та містобудування»», 022
«Дизайн»
УХВАЛИЛИ: 1) Прийняти до відома інформацію деканату факультету
архітектури та будівництва; 2) Представити у березні 2017 р. на розгляд
чергового засідання Вченої ради університету програму творчого конкурсу
(рисунку) для абітурієнтів спеціальностей 022 «Дизайн» та 191 «Архітектура та
містобудування» ступеня «бакалавр»;

3) За необхідності організувати

попередній відбірковий творчий конкурс робіт для абітурієнтів, які вступають
на спеціальності 022 «Дизайн» та 191 «Архітектура та містобудування» для
здобуття ступеня «бакалавр».
По другому питанню:
СЛУХАЛИ: про затвердження «Положення про апеляційну комісію ПВНЗ
Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького» на
2017 рік
УХВАЛИЛИ: 1) Затвердити «Положення про апеляційну комісію ПВНЗ ІваноФранківського

університету права імені

Короля

Данила Галицького»,

розроблене відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів
України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
№ 1236 від 13.10.2016 року «Про затвердження Умов прийому до вищих

навчальних закладів України в 2017 році».
По третьому питанню:
СЛУХАЛИ: про затвердження складу апеляційної комісії і складу фахової
атестаційної комісії
УХВАЛИЛИ: 1) Затвердити склад апеляційної комісії і подати його на розгляд
Вченої ради університету 28.02.17 р. (склад апеляційної комісії додається).
По четвертому питанню:
СЛУХАЛИ: про порядок подання і розгляду апеляції
УХВАЛИЛИ: 1) Затвердити порядок подання апеляцій; 2) Зобов’язати голову
апеляційної комісії довести через засоби наочної агітації (масової інформації)
порядок подання і розгляду апеляцій до відома абітурієнтів до початку
вступних випробувань і творчого конкурсу (рисунку) відповідно до Умов
прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за
№ 1515/29645.
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