ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8
позачергового засідання Вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету
Від 6 липня 2017 року
Всього членів вченої ради
Присутніх

- 46 чол.
- 30 чол.

Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар - доцент Терешко Л.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про встановлення плати за навчання студентів вступу 2017 року.
Доповідає професор Павелків Р.В., перший проректор РДГУ.
СЛУХАЛИ:
1.1. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ «Про
встановлення плати за навчання студентів вступу 2017 року».
УХВАЛИЛИ:
Відповідно до ст.73 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014
р. № 1556-УІІ, а також на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і
комунальної форми власності», наказу Міністерства освіти і науки,
фінансів, економіки України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про
затвердження порядків надання платних послуг державними та
комунальними навчальними закладами», постанови Кабінету Міністрів від
26.02.1993 р. № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні (зі
змінами) плату за навчання студентів вступу 2017 року встановити:
- повна вартість навчання, у т.ч. вартість одного року навчання для
здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)»Бакалавр» (4 роки
навчання) «Магістр» денної та заочної форм навчання–згідно з додатком
1.
Додається.
- вартість навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» за скороченим
терміном після зарахування на 1 курс – у відповідності з вартістю
навчання 1 курсу (4 роки навчання) згідно з додатком 1.
Додається.
- вартість навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном після зарахування на 2 курс (ІІІ, ІУ)– у відповідності з вартістю
навчання 2 курсу (ІІІ,ІУ) (4 роки навчання) згідно з додатком 1.
Додається.
- вартість навчання іноземних громадян - згідно з додатком 1.Додається.

Оплату проводити у національній валюті (гривні)
за курсом
Національного банку України, нарахованої відповідно
п.2.ст.524
Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України №
136 та договору про надання освітніх послуг іноземним громадянам, п.5.2,
абз.2.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на
першого
проректора РДГУ професора Павелківа Р.В. та головного бухгалтера
РДГУ Андрощук М.С.
Оригінали протоколу підписали:
Голова Вченої ради

професор Постоловський Р.М.

Вчений секретар

доцент Терешко Л.В.

