
Протокол № 10 

засідання приймальної комісії 
Львівського торговельно-економічного університету 

 
 

м. Львів                                                                                            від 17 серпня 2020 року 

Порядок денний 

 

1. Розгляд заяв абітурієнтів денної форми навчання, поданих для здобуття 

ступеня бакалавра. 

2. Розгляд заяв абітурієнтів заочної форми навчання, поданих для здобуття 

ступеня бакалавра. 

3. Розгляд заяв абітурієнтів денної форми навчання, поданих для здобуття 

ступеня магістра. 

4. Розгляд заяв абітурієнтів заочної форми навчання, поданих для здобуття 

ступеня магістра. 

5. Розгляд заяв абітурієнтів. 

6. Про внесення змін до правил прийому на навчання до Львівського 

торговельно-економічного університету в 2020 р. 

 

1. УХВАЛИЛИ: Допустити абітурієнтів денної форми навчання, поданих для 

здобуття ступеня бакалавра до участі  у вступних випробуваннях та конкурсному 

відборі згідно з журналами реєстрації вступників (голосували: “за” – 18, “проти” – 

немає, “утримались” – немає). Відмовити в участі в конкурсному відборі абітурієнтам 

денної форми навчання у відповідності до п. 10 розділу 7 Правил прийому згідно з 

журналами реєстрації вступників спец. "Право"- 26 заяв, спец. "Міжнародні 

економічні відносини" - 10 заяв (голосували: “за” – 18, “проти” – немає, “утримались” 

– немає). 

2. УХВАЛИЛИ: Допустити абітурієнтів заочної форми навчання, поданих для 

здобуття ступеня бакалавра до участі  у вступних випробуваннях та конкурсному 

відборі згідно з журналами реєстрації вступників (голосували: “за” – 18, “проти” – 

немає, “утримались” – немає). Відмовити в участі в конкурсному відборі абітурієнтам 

денної форми навчання у відповідності до п. 10 розділу 7 Правил прийому згідно з 

журналами реєстрації вступників спец. "Право"- 5 заяв, спец. "Міжнародні економічні 

відносини" - 2 заяви (голосували: “за” – 18, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

3. УХВАЛИЛИ: Допустити абітурієнтів денної форми навчання, поданих для 

здобуття ступеня магістра до участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі 

згідно з журналами реєстрації вступників (голосували: “за” – 18, “проти” – немає, 

“утримались” – немає). 

4. УХВАЛИЛИ: Допустити абітурієнтів заочної форми навчання, поданих для 

здобуття ступеня магістра до участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі 

згідно з журналами реєстрації вступників (голосували: “за” –18, “проти” – немає, 

“утримались” – немає). 

5. УХВАЛИЛИ: Задовольнити заяву абітурієнтки (голосували: “за” – 18, 

“проти” – немає, “утримались” – немає). 



6. УХВАЛИЛИ: Зміни до Правил прийому на навчання до Львівського 

торговельно-економічного університету в 2020 році затвердити (голосували: "за" – 18, 

"проти" – немає, "утримались" – немає). 

 

 

Голови приймальної комісії             проф. П. О. Куцик 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії               доц. Р. В. Бойко 


