
Протокол № 14 

засідання приймальної комісії 
Львівського торговельно-економічного університету 

 
 

м. Львів                                                                                            від 22 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. Затвердження заяв абітурієнтів, поданих в онлайн режимі для реєстрації на 

складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови для участі в конкурсному 

відборі на навчання для здобуття ступеня магістра. 

 

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"- 10 заяв, спец. "Міжнародні 

економічні відносини" - 7 заяв (голосували: “за” – 1, “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” – 19, “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"- 1 заява (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” – 19, “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” – 19, “проти” – немає, 

“утримались” – немає). 

5. УХВАЛИЛИ: Затвердити подані в онлайн режимі заяви абітурієнтів, що 

пройшли реєстрацію в УЦОЯО для здачі Єдиного вступного іспиту з іноземної мови у 



відповідності з додатком 1 (голосували: “за” – 19, “проти” – немає, “утримались” – 

немає). 
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