
Протокол № 32 

засідання приймальної комісії 
Львівського торговельно-економічного університету 

від 30 вересня 2021 року 

Порядок денний 

1. Надання рекомендацій для зарахування для здобуття ступеня бакалавр 

скороченого терміну  заочної форми навчання.  

2. Зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавр скороченого терміну  

заочної форми навчання. 

3. Надання рекомендацій для зарахування на навчання для здобуття ступеня 

магістр заочної форми навчання. 

4. Зарахування на навчання для здобуття ступеня магістр заочної форми 

навчання 

5. Надання рекомендацій для зарахування на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії денної та заочної форм навчання. 

6. Зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії денної та 

заочної форм навчання.  

 

1. УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до зарахування на навчання для здобуття 

ступеня бакалавр скороченого терміну заочної форми навчання згідно з додатками до 

протоколу № 1 - 8 (голосували: “за” – 19, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

2. УХВАЛИЛИ: Зарахувати на навчання для здобуття ступеня бакалавр 

скороченого терміну заочної форми навчання згідно з додатками до протоколу № 9 - 

17 (голосували: “за” – 19, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

3. УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до зарахування на навчання для здобуття 

ступеня магістр заочної форми навчання згідно з додатками до протоколу № 18 - 

28(голосували: “за” – 19, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

4. УХВАЛИЛИ: Зарахувати на навчання для здобуття ступеня магістр заочної 

форми навчання згідно з додатками до протоколу № 29 - 39 (голосували: “за” – 19, 

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

5. УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до зарахування на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії денної та заочної форм навчання згідно з додатком до 

протоколу № 40-42 (голосували: “за” – 19, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

6. УХВАЛИЛИ: Зарахувати на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії денної та заочної форм навчання згідно з додатками до протоколу № 43-45 

(голосували: “за” – 19, “проти” – немає, “утримались” – немає). 
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