ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 13
засідання приймальної комісії Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» від 14 липня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до приймальної комісії.
2. Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на 14.07.2018 р. до
БДМУ та його коледжів
3. Допуск абітурієнтів до вступних випробувань.
4. Про допуск абітурієнтів до конкурсу за рейтингом суми балів сертифікату ЗНО
та додатку до атестата.
1 СЛУХАЛИ: Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до
приймальної комісії.
1.1 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОН України від
13.07.2018 №1/9-448 «Щодо перевірки середнього бала атестату про повну загальну
середню освіту», в якому наголошено на забезпеченні перевірки приймальними комісіями
середнього бала атестату вступників. У разі звернення від приймальних комісій інших
закладів вищої освіти просимо невідкладно корегувати показники середнього бала за умов
неправильного його зазначення з метою забезпечення конституційного права вступників
на рівний доступ до отримання вищої освіти на конкурсних засадах.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно
2. СЛУХАЛИ: Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на
14.07.2018 р. до БДМУ та його коледжів.
Відповідальний секретар приймальної комісії проінформував присутніх про хід
прийому заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом на 18:00 14 липня 2018 року
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
(освітній ступінь)
МЕДИЦИНА
(магістр на основі ПЗСО)
МЕДИЦИНА на 2 курс
(магістр на основі молодшого спеціаліста)
СТОМАТОЛОГІЯ
(магістр на основі ПЗСО)
СТОМАТОЛОГІЯ на 2 курс
(магістр на основі молодшого спеціаліста)
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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 12 по 14 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
4. СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до конкурсу за рейтингом суми балів
сертифікату ЗНО та додатку до атестата.
Відповідальний секретар приймальної комісії доповів особові справи абітурієнтів,
які надали документи до приймальної комісії станом з 12 по 14 липня 2018 р. (списки
абітурієнтів по категоріях вступу та спеціальностям додаються – додаток 2).
УХВАЛИЛИ:
Допустити до конкурсу осіб, зазначених в додатку до протоколу відповідно до
визначених категорій вступу. Списки абітурієнтів затвердити.
Прийнято одноголосно
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