
УХВАЛА 

Вченої ради Закарпатської академії мистецтв 

«Розгляд та затвердження основних Положень у зв’язку із зміною назви закладу  

на  Закарпатську академію мистецтв» 

від 29 серпня 2016 року 

      Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи Кіяк 

М. Ю.  про дані Положення, Вчена рада ухвалює: 
1. Інформацію проректора з навчальної роботи Кіяк М. Ю. про необхідність розгляду 

та затвердження Положень навчального закладу у зв’язку зі зміною назви та деяких 

змін нормативно-правових актів прийняти до відома. 

1.1. Затвердити  положення «Про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії у Закарпатській академії мистецтв». 

1. 2. Затвердити положення «Про магістратуру Закарпатської академії мистецтв». 

1. 3. Затвердити «Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних 

працівників у Закарпатській академії мистецтв». 

1. 4. Затвердити положення «Про переведення студентів Закарпатської академії 

мистецтв на вакантні місця держзамовлення». 

1. 5. Затвердити положення «Про порядок використання коштів, передбачених на 

виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів 

Закарпатської академії мистецтв та Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ». 

1. 6. Затвердити положення «Про організацію освітнього процесу у Закарпатській 

академії мистецтв». 

1. 7. Затвердити положення «Про порядок замовлення, друку, видачі та обліку 

документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок». 

1. 8. Затвердити положення «Про порядок відрахування, переривання навчання, 

поновлення і переведення осіб, які навчаються у Закарпатській академії мистецтв, а 

також надання їм академічної відпустки». 

1.9. Затвердити положення «Про пересувну виставку Закарпатської академії 

мистецтв». 

1.10. Затвердити положення «Про студентський гуртожиток Закарпатської академії 

мистецтв». 

1.11 Затвердити положення «Про порядок обліку та реалізації дипломних та 

курсових робіт у Закарпатській академії мистецтв» 

1.12 Затвердження Концепції виховної роботи в Закарпатській академії мистецтв 

1.13 Затвердження Положення про Вчену раду Закарпатської академії мистецтв.  

2. Відповідальним за технічне обслуговування офіційного сайту Закарпатської 

академії мистецтв розмістити дані документи у відповідних розділах протягом тижня.   

3. Контроль за виконання даної ухвали покласти на проректора з навчальної роботи 

Кіяк М. Ю. 

Голова Вченої ради                                                               проф. І. І. Небесник 

Вчений секретар                                                                              А. М. Бокшан    
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