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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НДВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(€ЕРНIВЕЦЪКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМIКИ)

нАкАз
м. Чернiвчi

|3.02.20L7 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради,Щержавного вищого навч€tльного закладу
кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>
вiд 13.02.2017 (протокол Ns 01*09/2)

J\b 1з

На виконання Закону Украihи кПро вищу ocBiTy>> вiд l лиlтня 20Т4 року
J\b 155б-VII, Статуту та Положення про Педагогiчну раду .Щержавного
вищого навчального закладу кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>

нАкАЗУЮ:

1. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради ,Щержавного вищого
навч€Lльного заклалу кЧернiвецький коледж дизайну та економiки> вiд 13

лютого 20L7 року (протокол Ns 01-0912), що додаються.

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити виконання рiшень
Педагогiчноi ради згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

3. Контроль за виконанням цього наказу зЕtлишаю за собою.

.Щиректор коледжу А. В, Гапей

вносить:
едагогlчно1 ради

М. С. Семенюк
Iз.02.2



рIшЕння
ПедагогiчноТ ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чершiвецький коледж дизайну та економiки>>

Т3.02.201'7 р. Протокол Jф 01-09/2

А. В. Гапей

М. с. Семенюк

Про переведення студентiв заочноТ форми
навчання групи 5сп-203з ск кМоделювання
та конструювання промислових виробiв>

Секретар

на вiльне мiсце державного замовлення

Заслухавши iнформацiю директора коледжу Гапей А. В., методиста
вiддiлення Кисилицi Н. М., завiдувачiв вiддiленнями КусоТ О. Б., Кучiнiк Р.
В. щодо шереведення студентiв заочноi форми навчання групи 5сп-20Зз ск
кМоделювання та конструювання промислових виробiв> на вiльне мiсце
державного замовлення, Педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Стулентку Бураковську Марiю Василiвну перевести з 01.03.2017
року з форми навчання за рахунок коштiв фiзичних осiб на вiльне мiсце
державного замовлення в групi 5сп-203з ск кМоделювання та
конструювання промислових виробiв>, як претендента, що мае найвищий бал

успiшностi за результатами 2 семестру 20|612017 навчального року.
2. Методисту вiддiлення (Кисилиця Н. М.) пiдготувати проект наказу

про переведення на навчання за державним замовленням Бураковську М. В.
та погодити питання переведення зi Стулентською радою коледжу.

3. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.

Голова радп
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