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Про проведення
акредитаційної експертизи

м. Київ

1ПІ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р.
№ 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах» з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки
молодших спеціалістів зі спеціальностей 5.03050702 «Комерційна діяльність»,
5.03050901 «Бухгалтерський облік» у Львівському державному коледжі харчової і
переробної промисловості Національного університету харчових технологій
НАКАЗУЮ:
1. Утворити експертну комісію у складі:
Даньків
- завідувач кафедри обліку і аудиту Державного вищого
Йосип Васильович
навчального закладу «Ужгородський національний
університет», кандидат економічних наук, професор,
голова комісії;
Кирилюк
- завідувач економічного відділення Державного вищого
Микола Григорович
навчального закладу «Рівненський коледж економіки та
бізнесу»;
Дребот
- заступник директора з навчально-методичної роботи
Світлана Дмитрівна
Надвірнянського коледжу Національного транспортного
університету, кандидат економічних наук.
2. Установити строк роботи експертної комісії безпосередньо в
навчальному закладі з 16 грудня по 18 грудня 2015 року включно.
3. Національному університету харчових технологій (Українець А. І.):
створити необхідні умови для роботи експертної комісії;
впродовж одного дня з моменту підписання висновків експертної комісії
опублікувати їх на офіційному веб-сайті навчального закладу.
4. Експертній комісії за результатами роботи підготувати і подати
управлінню ліцензування та акредитації висновок про можливість акредитації
спеціальностей.
5. Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням акредитації, здійснити
відповідно до пункту 20 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління
ліцензування та акредитації Шевцова А. Г.
Заступник Міністра
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А. Є. Гевко

