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Порядок денний: 

1. Результати набору студентів у 2016 році у магістратуру та завдання 
щодо забезпечення набору студентів у 2017 році. (Доповідає: Стадник М. Є.).  

2. Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін. 
(Доповідають: завідувачі кафедр).  

3. Про затвердження тем кваліфікаційних магістерських робіт студентів 
магістратури. (Доповідає: завідувач кафедри менеджменту). 

4. Різне. 
 
СЛУХАЛИ: 
1. Стадник М. Є. доповіла присутнім, що другий етап вступної компанії до 

Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський 
інститут менеджменту» в 2016 році завершився 13 жовтня 2016 року. 

На підставі даних, отриманих із Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти, відповідно до результатів вступних випробувань (фаховий 
іспит, іспит з іноземної мови) та на підставі подання абітурієнтами оригіналів 
документів на навчання на основі базової та повної вищої освіти для здобуття 
ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» (менеджмент організацій і 
адміністрування), прийнято рішення про рекомендацію до наказу про 
зарахування на навчання одного абітурієнта на денну форму навчання та 
двох абітурієнтів на заочну форму навчання з подальшим оприлюдненням 
відповідного списку студентів. 

У зв’язку із неявкою на співбесіду вступників на денну форму навчання на 
основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра 
спеціальності 073 «Менеджмент» (Бізнес-адміністрування) галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» відмінити проведення 
передекзаменаційних консультацій та вступних фахових випробувань на 
період з 5 по 10 жовтня 2016 року, а саме: консультацію для абітурієнтів,  



 


