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м. Івано-Франківськ

№ 743-д

Про внесення змін
до наказу № 681-д від 01.07.2020 року

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», з метою
дотримання академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності університетської
громади, виявлення та протидії академічної недоброчесності та академічного плагіату серед
учасників освітнього процесу та працівників, з метою організації належної роботи Комісії з
академічної доброчесності
НАКАЗУЮ:
1. Пункт 5 наказу ІФНМУ № 681-д від 01.07.2020 року « Про затвердження Положення
про виявлення та запобігання академічного плагіату, Положення про академічну
доброчесність, Кодексу академічної доброчесності в Університеті» викласти в новій редакції:
«5. Затвердити Комісію з академічної доброчесності у такому складі (за посадою):
Голова комісії - проректор з наукової роботи Вакалюк І.П.
Заступник голови комісії - перший проректор Ерстенюк Г. М.
Секретар - асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Савчук Н В.
Члени комісії:
декан медичного факультету Яцишин Р.І.
декан стоматологічного факультету Бугерчук О.В.
декан фармацевтичного факультету Федяк І.О.
декан факультету підготовки іноземних громадян Соломчак Д.Б.
директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти Пелехан Л.І.
директор фахового медичного коледжу Бульбук О. О.
голова комісії з виявлення та запобігання академічного плагіату Жураківська О.Я.
начальник відділу ЕСТБ та моніторингу якості освіти Капечук В.В.
начальниця юридичного відділу Хомут У. В.
голова студентського парламенту Луканюк М. І.
голова студентського голова ради студентського наукового товариства Гринів Н М.
голова товариства молодих вчених Сачко А. М.»
2. Всі інші пункти наказу ІФНМУ № 681-д від 01.07.2020 року « Про затвердження
Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату. Положення про академічну
доброчесність, Кодексу академічної доброчесності» залишити без змін.

3. Відповідальність за виконання даг ого наказу покласти на доктора медичних наук,
професора, проректора з наукової роботи В фсалюка І.П.

Ректор

Погоджено:
В. о. першого проректора
Проректор з наукової роботи
Начальник навчального відділу
Начальник відділу ЕКТС та моніторингу якості освіти
Начальниця юридичного відділу
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