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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ
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А ?
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с

-Про проведення
акре дотаційної експертизи
■ІДПОВІДНО до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцер і та
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пунк у 4
А . ,/ лі.тя про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальнос ! С!й у
а і
і .вчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердж ФіОГО
.постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 Про
кення Положення про акредитацію вищих навчальних заклад ів і
і д .ностей у вищих навчальних закладах та вищих професі кіних
■.і , с _дх , з метою проведення первинної акредитаційної експертизи осві ньодофес.Аної програми інформаційна, бібліотечна та архівна С П 5ава:
інформаційна
діяльність
зі
спеціаль|і ості
АА ІнАормаздійна, бібліотечна та архівна справа за першим (бакалавре ким)
, ^ • ь мальському державному гуманітарному університеті
НАКАЗУЮ:
. Утворити експертну комісію та затвердити її у складі:
- завідувач
кафедри
суспільних
йаук
V./ 1» ІДк
Центральноукраїнського національного технічного
У.с
’ пхайлович
університету, доктор історичних наук, профеюр,
голова комісії;
- доцент
кафедри
документознавсГгва,
Ь о и трчук
інформаційної діяльності та українознавітва
V . іОі'іі'вяа
Тернопільського національного
економічного
університету, кандидат історичних наук, доцен
Установрггк строк роботи експертної комісії безпосередньо в закладі
вьлої освіти з 20 травня по 22 травня 2019 року включно.
. тульському державному гуманітарному університету (Кічук Я. Е|.):
створити необхідні умови для роботи експертної комісії;
2) відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням акредитації,
здійснити відповідно до пункту 20 Положення про акредитацію вищих
£ с.
їх закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих

/‘і:.

! професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів У крони
від 9 серпня 2001 р. № 978;
3) впродовж одного дня з моменту підписання висновку експертної
комісії опублікувати його на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.
4 Експертній комісії за результатами роботи підготувати і подати ІУ|ІОН
висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту ліцензування Шевцова А. Г.
: о .скупник Міністра

ытт

Ю. М. Рашкевач

