ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10
засідання приймальної комісії Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» від 04 липня 2018 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до приймальної комісії.
2. Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на 04.07.2018 р. до
БДМУ та його коледжів
3. Допуск абітурієнтів до вступних випробувань.
4. Про перерахунок середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту.
1 СЛУХАЛИ: Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до
приймальної комісії.
1.1 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа ДП «Інфоресурс»
щодо термінової перевірки правильності та повноти внесення конкурсних пропозицій
закладів освіти для вступної кампанії 2018 року, в якому наведено алгоритм дій для
перевірки внесених конкурсних пропозицій .
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно
2. СЛУХАЛИ: Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на
04.07.2018 р. до коледжів БДМУ.
Відповідальний секретар приймальної комісії проінформував присутніх про хід
прийому заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом на 18-00 04 липня 2018 року
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
МЕДСЕСТРИНСТВО
(молодший спеціаліст)
ФАРМАЦІЯ
(молодший спеціаліст)

Після 11-го класу
Після 9-го класу
Після 11-го класу
Після 9-го класу
Після 11-го класу
РАЗОМ

ФІНАНСУВАННЯ

ОБСЯГИ
ПРИЙОМУ

контракт
контракт
Денна (контракт)
Денна (контракт)
Заочна (контракт)

45
45
30
60
30

ПОДАНО
ЗАЯВ
7
45
52

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
Прийнято одноголосно
3. СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до вступних випробувань.
Відповідальний секретар приймальної комісії доповів особові справи абітурієнтів, які
надали документи до приймальної комісії станом з 02 по 04 липня 2018 р. (списки
абітурієнтів по категоріях вступу та спеціальностям додаються – додаток 1).
УХВАЛИЛИ:
Допустити до вступних випробувань осіб зазначених в додатку до протоколу
відповідно до визначених категорій вступу. Списки абітурієнтів затвердити.
Прийнято одноголосно

2

4. СЛУХАЛИ: Про перерахунок середнього бала свідоцтва про базову загальну
середню освіту
Відповідальний секретар приймальної комісії доповів особові справи абітурієнтів, у
яких під час перерахунку середнього балу документа про базову загальну середню освіту
виявлено розбіжності між середнім балом, вказаним у додатку до свідоцтва та середнім
балом, вирахуваним відбірковою комісією БДМУ (додаток 2).
Пропонується затвердити цифрові значення перерахованих середніх балів свідоцтв
про базову загальну середню освіту.
Прийнято одноголосно
Голова приймальної комісії,
ректор університету

Т.М. Бойчук

Відповідальний секретар

В.М. Ходоровський

