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Про підготовку до ліцензування
та акредитацій спеціальностей
в Університеті
Керуючись п. 1 ст. 1 та ст. 10 Закону України «Про вищу освіту»,
постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року №978 «Про
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів та
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 13 червня 2012 року №689 «Про затвердження Державних вимог до
акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального
закладу», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 року
за №1108/21420, з урахуванням Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО
грудня 2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності» з метою якісної підготовки та проведення ліцензування
та акредитації Університету та спеціальностей галузі знань 22 Охорона
здоров’я у зв’язку із закінченням дії сертифікатів
НАКАЗУЮ:
1.
Для організації та проведення ліцензування та акредитації
спеціальностей галузі знань 22 Охорона здоров’я створити Постійно діючу
комісію Університету у складі:
- першого проректора професора Ерстенюк Г.М. - керівник групи;
- проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки)
доцента Кобця С.Ф.;
- декана медичного факультету професора Яцишина Р.І.
- декана стоматологічного факультету доцента Бугерчука О.В.
- декана фармацевтичного факультету доцента Федяк І.О.;
- декана факультету підготовки іноземних громадян доцента

Соломчака Д.Б.;
- директора медичного коледжу Університету доцента Боцюрка Ю.В.;
- директора ННІ ПО доцента Пелехана Л.І.;
- відповідального секретаря приймальної комісії доцента Сарапука І.В.;
- начальника відділу ЕКТС та моніторингу якості освіти доцента
Капечука В.В.;
- начальника міжнародного відділу доцента Осадця B.C.;
- начальника навчального відділу Іванців М.О.;
- начальника відділу ІАЗ доцента Сенчія В.М.;
- адміністратора ЄДБО Хабчук B.C.;
- начальника будівельно-монтажної дільниці Типу сяк Т.М..
2. Постійно діючій комісії розпочати роботу з 1 грудня 2018 року
згідно затвердженого плану.
3. Завідуючій канцелярією та архівом Скубиш Н.Р. довести даний наказ
до відома вищевказаних осіб.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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