
укрАiнА
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

дЕржАвний вищий ндвчАльний зАклАд

А. В. Гапей

нак€}зу вносить:

C,lrL М. С. Семенюк
i"iэг.rfrl ý р:

(чЕрнIвЕцъкиЙ коJIЕдж л4зАrIIrу тА EKOHOMIKIЬ>

нАкАз
м. Чернiвцi

17.01.2018 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради .Щержавного вищого навч€Lпьного закладу
<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>
вiд 17.01.2018 р. (протокол JФ 01-09/1)

!- нАкАЗУЮ:

l. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради .Щержавного
НаВчапЬного закJIаду <Чернiвецький коледж дизайну та eKoHoMiKn>
сiчня 2018 року (протокол J\b 01-09/l), що дод€lються.

2. КеРiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити виконанIuI
ПеДаГОгiчноi ради згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

3. Контроль за виконанням цього нак€ву з€шишаю за собою.

,Щиректор коледжу

Jф5

вищого
ъiд 17

рiшень



рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

17.01.2018 р. Протокол ]ф 01-09/l

Про поновлення до числа студентiв економiчного
вiддiлення заочноi форми навчання в академiчну
групу 5сп-801з кФiнанси i кредит>> Савку Андрiя
Валер'яновича на вiльне мiсце державного замовлення
для здачi комплексного державного екзамену за фахом

Заслухавши та обговоривши iнформацiю методиста вiддiлення
Кисилицi Н. М. щодо поновпення до числа студентiв економiчного
вiддiлення заочноТ форми навчання в академiчну групу 5сп-801з <Фiнанси i
кредит) Савку Андрiя Вшlер'яновича на вiльне мiсце державного замовлення
для здачi комплексного державного екзамену за фахом, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Кисилицi Н. М. взяти до вiдома.
2. Поновити Савку Андрiя Ва.шер'яновича з 19.01.2018 р. до числа

студентiв економiчного вiддiлення заочноi форми навчання в групу 5сг1-801з
<<Фiнанси i кредит> на вiльне мiсце державного замовлення для здачi
комrrлексного державного екзамену за фахом.

3. Методисту вiддiлення Кисилицi Н. М. погодити питання поновлення до
числа студентiв заочноi форми навчання Савку А. В. зi студентською радою
коледжу.

4. Контроль за виконанням рiшення з€rлишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюкý



рIшЕння
Педагогiчноi ради,.Щержавного вищого навчальпого закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

17.01.2018 р.

Про виготовлення документiв про вищу

методиста вiддiлення
про вищу ocBiry дJuI

Протокол Ns 01-09/l

ocBiTy для випускникiв 2018 року

Заслухавши та обговоривши iнформацiю
Кисилицi Н. М. щодо виготовлення документiв
випускникiв 2018 року, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Кисилицi Н. М. взяти до вlдома.
2. ,Щипломи молодшого спецiалiста державного зр€вка та додатки до них

для випускникiв 2018 року виготовляти:
диплом молодшого спецiалiста - в ПрАТ <<Науково-дослiдний iнстиryт
прикладних iнформацiйних технологiй>;

способом в коледжi на паперi

3. Гоповному бухгалтеру Чобану Н. О. здiйснити розрахунок вz}JIових

витрат, пов'язаних iз наданням платних послуг з виготовлення дипломiв
молодшого спецiа-пiста випускникам 20 1 8 року.

4. Контроль за виконанням рiшення з€tлишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк


