МВС УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАКАЗ
04.03.2019

м. Львів

№ 44

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 27.02.2019,
протокол № 7 (додаються):
- про виконання Плану основних заходів ЛьвДУВС за I семестр
2018-2019 н.р.;
- про стан організації та результати первинної професійної підготовки
та підвищення кваліфікації у 2018 році;
- про виконання кошторису у 2018 році та кошторис університету на
2019 рік;
- про присвоєння вченого звання професора;
- про уточнення тем дисертацій;
- про результати заліково-екзаменаційної сесії;
- про створення комісії з перевірки рівня педагогічної, навчальнометодичної та наукової роботи здобувача вченого звання доцента;
- про заслуховування звітів щодо результатів набуття досвіду роботи
в Національній поліції України;
- про відрахування з аспірантури;
- про схвалення звіту про науково-дослідну роботу за темою з державною
реєстрацією;
- про затвердження Положень про юридичний факультет ЛьвДУВС та
про вчену раду юридичного факультету ЛьвДУВС;
- про рекомендацію до друку та поширення через мережу Інтернет
програм навчальних дисциплін;
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- про рекомендацію до друку та/або поширення через мережу Інтернет
видань;
- про надання творчої відпустки.
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
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Завізували:
Перший проректор
полковник поліції

Т.І. Созанський

Проректор

М.П. Гурковський

Проректор

В.М. Струс

Проректор

В.І. Франчук

Учений секретар
секретаріату Вченої ради

Н.Я. Рудий

Начальник відділу
режимно-секретного
та документального забезпечення
підполковник поліції

О.В. Сорокач

Завідувач відділення
юридичного забезпечення
підполковник поліції

С.Є. Гордюк

Коректор відділення
документального забезпечення ВРСДЗ

І.О. Волвенко

Віддрук. 18 прим.:
1-ВРСДЗ;
2-ВКЗ;
3-СВР;
4-ВОНР;
5-НМВ;

6-РВВ;
7-ВФЗБО;
8-ІПФПНП;
9-ЦПОЗДН;
10-факультет № 1;
11-факультет № 2;
12-факультет № 3;
13-юридичний факультет;
14-факультет психології;
15-факультет управління та економічної безпеки;
16-кафедра адміністративно-правових дисциплін юридичного факультету;
17-кафедра економіки та економічної безпеки факультету управління та економічної
безпеки;
18-Західно-український центр первинної професійної підготовки «Академія поліції».
Вик.: Остапчук М.С.

