
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

“Про роботу вчених рад Інституту економіки та фінансів і факультетів” 

 

від 25 квітня 2016 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію директора Інституту економіки та 

фінансів і деканів товарознавчо-комерційного, юридичного факультетів та 

факультету МЕВ “Про роботу вчених рад Інституту економіки та фінансів і 

факультетів” Вчена рада університету зазначає, що за 2015-2016 навчальний рік 

засідання вчених рад проводилися у відповідності до затверджених планів роботи 

рад та оформлені відповідними протоколами. На засіданнях розглядалися питання 

щодо затвердження Плану профорієнтаційних заходів, складу профорієнтаційних 

груп, виконання завдань з профорієнтаційної роботи; організації навчального 

процесу, підсумків екзаменаційної сесії за результатами навчання та завдань кафедр 

з удосконалення навчального процесу; роботи викладачів-кураторів академічних 

груп; організації наукової роботи викладачів і студентів, організації виробничої 

практики студентів, проведення ректорських контрольних робіт тощо.  

Проте за результатами розгляду питань лише у Інституті економіки та фінансів 

рішення вченої ради оформляються ухвалами, в яких чітко визначені заходи, терміни 

та виконавці щодо прийнятих рішень. Потребують доопрацювання ухвали вченої 

ради товарознавчо-комерційного факультету як щодо змісту так і оформлення.  

З метою підвищення ефективності роботи вчених рад Інституту економіки та 

фінансів і факультетів та організації  контролю за їх виконанням  

Вчена рада ухвалила: 

1. Визнати роботу вчених рад: 

- Інституту економіки та фінансів такою, що відповідає п. 24.2 статуту ЛТЕУ; 

- товарознавчо-комерційного факультету, юридичного факультету та 

факультету МЕВ задовільною. 

2. Головам та секретарям вчених рад ТКФ, факультету МЕВ і юридичного 

факультету у місячний термін рішення вчених рад з основних питань оформити 

окремими ухвалами з визначенням заходів, термінів та виконавців щодо прийнятих 

рішень. 

3. Відповідно до п.4 ст. 35 ЗУ “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-

VII для виконання прийнятих вченими радами ухвал і контролю за їх виконанням у 

ІЕтаФ та на ТКФ, ЮФ і факультеті МЕВ використовувати практику прийняття 

деканами відповідних розпоряджень. 

4. Контроль за виконанням ухвали покласти на вченого секретаря 

університету проф. Медвідь Л.Г. 


