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лЕржАвний вищий ндвчАльний зАклАд
(ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ КОЛШДЖ ДИЗДfoГУ ТА EKOHOMIKIЪ)

нАкАз
м. Чернiвцi

25.06.2018 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради,,Щержавного вищого навчzlльного закладу
<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>
вiд 20.06.2018 (протокол Jt 01-09/8)

нАкАЗУЮ:

J\9 38 п. 1

вищого
вiд 20

рiшень

1. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради Щержавного
навч€lльного закJIаду <Чернiвецький коледж дизайну та eKoHoMiKn>
червня 2018 року (протокол Ns 01-09/8), що додаеться.

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

3. Контроль за виконанням цього наказу з€lлишаю за собою.

Виконуюча обов'язки
директора коледжу А. В. Гапей

ак€ву вносить:
гiчноi радиqL. М, С, Семенюк

25.06.2018 р.



рIшЕння
Педагогiч ноi ради .Щержа вного ви щого навчального зак.паду

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

20.0б.2018 р.

Про попередне затвердженнrI навч€шьних планiв

Протокол Ng 01-09/8

Заслухавши та обговоривши iнформацiю в. о. директора коледжу Гапей
А. В. та заступника директора з навч€lльноi роботи Навольськоi Л. В. про
попередне затвердженIuI навч€tлъних планiв, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Гапей А. В. та Наволъськоi Л. В. прийняти до вiдома.
2. Затвердити навч€lльнi плани пiдготовки молодших спецiалiстiв зi

спецiальностей 07l <Облiк i оподаткування), 072 <<Фiнанси, банкiвська
справа та страхування), 182 кТехнологii легкоi промисловостi>> для студентiв
2018 рощу встугIу денноi та заочноi форм навчання.

3. Контроль за виконанням рiшення зЕtлишаю за собою.

Голова ради

Секретар ради

А. В. Гапей

М. С. Семенюк
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рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

20.0б.2018 р.

на вiльне мiсце державного замовленнrI

Заслухавши та обговоривши iнформацiю методиста вiддiлення
про переведення Олiйник Юлii Iллiвни студенткиКисилицi Н. М.

економiчного вiддiлення денноi форми навчання групи 3*801 <<Фiнанси i
кредит) на вiльне мiсце державного замовленнrI, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Кисилицi Н. М. прийняти до вiдома.
2. Перевести з 21 червня 2018 року Олiйник Юлiю Iллiвну студентку

економiчного вiддiлення денноi форми навчання гругlи 3-801 <<Фiнанси i
кредит) на вiльне мiсце державного замовлення.

3. Методисту вiддiлення Кисилицi Н. М. погодити питанIuI переведеннrI
вищез€вначеноi студентки на вiльне мiсце державного замовлення зi
студентською радою коледжу.

4. Контроль за виконанням рiшення зЕtлишаю за собою.

Голова ради

Про переведеншI Олiйник Юлii Iллiвни,
студентки економiчного вiддiлення денноI
форми навчання групи 3-801 <Фiнанси i кредит>,

Секретар ради

Протокол J\Ъ 01-09/8

В. Гапей

С. Семенюк
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