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Щодо організації освітнього процесу у
весняному семестрі 2020-2021 навчального
року для студентів 6 курсу 10 к групи
медичного факультету, прийнятих для
проходження повторного навчання
З метою належної організації та проведення освітнього процесу у весняному
семестрі у 2020-2021 навчальному році та створення належних умов для здобувачів
освіти відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» та Положення
про організацію освітнього процесу в Івано-Франківському національному
університеті, затвердженого наказом ректора ІФНМУ № 932-д від 29.08.2019 р., п.6.4
Повторне навчання
НАКАЗУЮ:

1. Освітній процес для студентів шостого курсу медичного факультету, прийнятих на
повторне навчання, розпочати 22 березня 2021 року.
2. Декану медичного факультетів сформувати групу під номером 10 к, список студентів
надіслати на відповідні кафедри.
3. Навчальному відділу скласти розклад занять, погодити з деканатом, кафедрами та
розмістити на сайті Університету.
4. Завідувачам кафедр: внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології
ім. академіка Є.М.Нейка; внутрішньої медицини № 2 та медсестринства; анестезіології та
інтенсивної терапії; ендокринології; інфекційних хвороб та епідеміології; хірургії №2 та
кардіохірургії; педіатрії; соціальної медицини та громадського здоров’я; акушерства та
гінекології ім. професора І.Д. Ланового; психіатрії, наркології та медичної психології;
травматології та ортопедії; фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб; гігієни
та екології забезпечити повторне навчання для студентів вище названої групи, скласти
календарно-тематичні плани занять та подати до навчального відділу, підібрати
досвідчених викладачів.
5. Відділу кадрів залучити науково-педагогічних працівників відповідних кафедр до
викладання погодинно, відповідно до педагогічного навантаження.
6. Бухгалтерії провести розрахунок та оплату праці викладачам погодинно згідно поданих
графіків та табелів обліку робочого часу.

7. Керівнику навчального відділу Голубу В.В. довести даний наказ до відома деканатів
факультетів та кафедр Університету.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора, професора
Ерстенюк Г.М.

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор
Проректор з науково-педагогічної та
лікувальної роботи
Юридичний відділ
Начальник відділу ЄКТС та
моніторингу якості освіти
Головний бухгалтер
Помічник ректора з економічних
питань
Відділ кадрів
Керівник навчального відділу
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