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дЕржАвний вищий ндвчАльний зАклАд

,.Щиректор коледжу А. В. Гапей

вносить:
Секретар ПедагогiчноТ радиUI М. С. Семенюк
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(ЧВРНIВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАfoIУ ТА ЕКОНОМIКИ)

нАкАз
м. Чернiвцi

31.01.2018 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради .Щержавного вищого навч€tльного закладу
<Чернiвецький коледж дизайну та економiкю>
вiд 31.01.2018 (протокол J\b 01-09/3)

нАкАЗУIо:
l. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради ,.Щержавного

навч€lлъного закладу <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>
сiчня 2018 року (протокол J\b 01-09lЗ), що додаються.

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

3. Контроль за виконанням цього HaKztзy з€LlIишаю за собою.
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рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного вищого цавчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

31.01.2018 р.

Про переведення Боднарук Мирослави Iванiвни
студентки економiчного вiддiлення заочноi
форми навчання црупи 5сп-801з <Фiнанси i
цредит) на вiпьне мiсце державного замовлення

Протокол J\b 01-09/3

Заслухавши та обговоривши iнформацiю методиста
Кисилицi Н. М. щодо переведення Боднарук Мирослави Iванiвни
економiчного вiддiлення заочноi форми навчан}uI гругlи 5сп-801з
кредит) на вiльне мiсце державного замовленЕя, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Кисилицi Н. М. взяти до вiдома.
2. Перевести з З1 сiчня 2018 року Боднарук Мирославу IBaHiBHy

студентку економiчного вiддiлення заочноi форми навчання црупи 5сп-801з
кФiнанси i rqредит> на вiльне мiсце державного замовлення.

3. Методисry вiддiленшI Кисилицi Н. М. погодити питання переведення
Боднарук М. I. на вiльне мiсце державного замовленнrI зi сryдентською
радою коледжу.

4. Контроль за виконаншIм рiшення залишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк
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рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного вищого

(Чернiвецький коледж дизайну

31.01.2018 р.

Про переведення сryдентiв 1 курсу технологiчного
вiддiлення заочноi форми навчання спецiальностi
182 <Технологii легкоi промисловостi>> на ocHoBi
ОКР квалiфiкованого робiтника (група 1сп-182з ск,
прийом 20|7 року) на вiльне мiсце державного
замовлення

Голова ради

навчального закладу
та економiки>>

Протокол J\Ъ 01-09/3

Заслухавши та обговоривши iнформацiю методиста вiддiлення
Кисилицi Н. М. щодо переведеншI студентiв 1 курсу технологiчного
вiддiлення заочноТ форми навчання спецiальностi |82 <<Технологii легкоi
промисловостi>> на ocнoBi ОКР квалiфiкованого робiтника (група 1сп-182з ск,
прийом 20Т7 року) на вiльне мiсце державного замовлення, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Кисилицi Н. М. прийняти до вiдома.
2. Задовольнити зuulву студентки Бобочки А. В., як претендента, що мае

найвищий середнiй бал успiшностi, та перевести ii з 01 .02.20|8 р. з форми
навчання за рахунок коштiв фiзичних осiб на вiльне мiсце державного
замовлення в групi 1сп-182з ск <<Технологii легкоi промисловостi>>.

3. Вiдмовити у задоволеннi заяви студентам Бабiй А. С., Бовар Т. Р.,
Попадинець Е. В., ТинкаJIюк С. О.

4. Методисту вiддiлення Кисилицi Н. М. пiдгоryвати проект наказу про
переведення на навчаннrI за рахунок коштiв державного бюджету
вищезазначених осiб та погодити питаннrI переведення зi Студентською
радою коледжу.

5. Контроль за виконанням рiшення з€tпишаю за собою.

Секретар ради

А. В. Гапей

М. с. Семенюк


