МВС УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАКАЗ
28.12.2018

м. Львів

№ 333

Про введення в дію ухвал Вченої ради
Львівського державного університету
внутрішніх справ

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» та
п. 4.1 Розділу V Статуту Львівського державного університету внутрішніх
справ (далі – ЛьвДУВС)
НАКАЗУЮ:
1. Увести в дію ухвали Вченої ради ЛьвДУВС від 26.12.2018,
протокол № 5 (додаються):
- про внесення змін до складу Вченої ради ЛьвДУВС;
- про зміну наукового керівника;
- про зміну теми дисертації;
- про результати редакційно-видавничої діяльності університету
у 2018 році та схвалення Плану видань на 2019 рік;
- про рекомендацію до друку та/або поширення через мережу Інтернет
видань;
- про підсумки виконання Плану НДР за 2018 рік;
- про присвоєння вченого звання доцента;
- про внесення змін до плану роботи Вченої ради ЛьвДУВС на
2018-2019 навчальний рік;
- про розгляд Правил прийому до ЛьвДУВС у 2019 році;
- про результати впровадження пріоритетних профілів забезпечення
післядипломної освіти у ЛьвДУВС;
- про заслуховування звіту щодо результатів набуття досвіду роботи
в Національній поліції України;
- про затвердження нової редакції Положення про порядок проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників ЛьвДУВС;
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- про внесення змін і доповнень до Положення про науково-методичну
раду ЛьвДУВС;
- про рекомендацію до друку та поширення через мережу Інтернет
програм навчальних дисциплін;
- про затвердження Положення про порядок перезарахування навчальних
дисциплін та визначення академічної різниці у ЛьвДУВС та Положення про
порядок виготовлення, оформлення та видачу академічних довідок здобувачам
вищої освіти ЛьвДУВС;
- про затвердження ліцензійних справ для розширення провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
- про затвердження матеріалів справи з акредитації освітньо-професійної
програми спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», галузь знань
26 «Цивільна безпека» першого (бакалаврського) рівня.
2. Відповідальним за виконання ухвал Вченої ради ЛьвДУВС
у визначені терміни надати інформацію про проведену роботу до
секретаріату Вченої ради.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Ректор
полковник поліції
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Р.І. Благута

