МВС УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАКАЗ
04.02.2019

м. Львів

№ 13

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 30.01.2019,
протокол № 6 (додаються):
- про внесення змін до складу Вченої ради ЛьвДУВС;
- про обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників
ЛьвДУВС;
- про затвердження Положення про центр післядипломної освіти,
заочного та дистанційного навчання Інституту з підготовки фахівців для
підрозділів Національної поліції ЛьвДУВС;
- про заслуховування звітів щодо результатів набуття досвіду роботи
в Національній поліції України;
- про роботу спеціалізованих вчених рад ЛьвДУВС у 2018 році;
- про виконання ухвал Вченої ради ЛьвДУВС за І семестр 2018-2019 н.р.;
- про створення комісії з перевірки рівня педагогічної, навчальнометодичної та наукової роботи здобувача вченого звання професора;
- про результати вивчення стану підготовки фахівців для органів
досудового розслідування Національної поліції України та виконання вимог
наказу МВС України від 06.06.2018 № 479 «Про вдосконалення підготовки
поліцейських у ЗВО МВС» (за підсумками роботи комісії ДПООНД МВС);
- про результати міжнародної діяльності у ЛьвДУВС у 2018 році та
перспективи розвитку;
- про обрання делегатів на з’їзд представників юридичних вищих
навчальних закладів та наукових установ для обрання членів Вищої ради
правосуддя;
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- про вдосконалення фінансового забезпечення освітнього процесу
в межах реалізації Концепції реформування освіти в МВС України;
- про висунення кандидатури претендента на здобуття академічної
стипендії Кабінету Міністрів України;
- про рекомендацію до друку та поширення через мережу Інтернет
програм навчальних дисциплін;
- про схвалення та рекомендацію до друку професійних програм
підвищення кваліфікації;
- про рекомендацію до друку та/або поширення через мережу Інтернет
видань.
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

о/п

Р.І. Благута

