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П ро проведення
акредитаційної експертизи
Відповідно до постанови Кабінету М іністрів У країни від 9 серпня
2001 р. № 978 "Про затвердж ення Полож ення про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищ их навчальних закладах та вищих
проф есійних училищ ах" з метою проведення акредитаційної експертизи
підготовки бакалаврів та магістрів з напряму підготовки, спеціальностей:
6.030505, 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці", 8.03050301
"М іж народна економіка", 8.03050401 "Економіка підприєм ства (за видами
економ ічної діяльності)" у Вищ ому навчальному закладі Укоопспілки
"П олтавський університет економіки і торгівлі"
Н А КА ЗУ Ю :
1. Сф ормувати експертну комісію у складі:
Н азарова
- завідувач
кафедри
управління
персоналом
та
Галина Валентинівна
економіки
праці
Х арківського
національного
економічного університету імені Семена Кузнеця,
доктор економічних наук, професор, голова комісії;
- завідувач кафедри міжнародної тогргівлі Державного
Ц иганкова
вищ ого
навчального
закладу
"Київський
Т етяна М ихайлівна
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана", доктор економічних наук, професор;
- завідувач
кафедри
економіки
та
маркетингу
Я ковлев
А натолій Іванович
Н аціонального технічного університету "Харківський
політехнічний інститут", доктор економічних наук,
чоофесор.
2. У становити строк ооботи експертної комісії безпосередньо в
навчальном у закладі з 17 грудня по 19 грудня 2014 року включно.
3. Вищому навчальном у закладу У коопспілки "П олтавський університет
економіки і торгівлі" (Нестуля О. О.) створити необхідні умови для роботи
експертної комісії.
4. Експертній комісії за оезультатами роботи підготувати і подати
управлінню ліцензування, акредитації та ностриф ікації висновок про
мож ливість акредитації напряму підготовки, спеціальностей.

4. Експертній ком ісії за результатами роботи підготувати і подати
управлінню ліцензування, акредитації та ностриф ікації висновок про
мож ливість 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. К онтроль за виконанням наказу покласти на начальника управління
ліцензування, акредитації та ностриф ікації Ш евцова А. Г.
Заступник М іністра

А. Є. Гевко

