
ЕК № 1 ЕК № 2 ЕК № 3 ЕК № 4

Голова екзаменаційної комісії: 
  Левус І.Д.

Голова екзаменаційної комісії:
  Слівінський Б.І.

Голова екзаменаційної комісії:
Бабічук І.І.

Голова екзаменаційної комісії: 
 Демків О.І.

Заступник голови екзаменаційної 
комісії: 

Ситник Н.С.

Заступник голови екзаменаційної 
комісії:

 Романів Є.М.

Заступник голови екзаменаційної 
комісії:

 Шевчук І.Б.

Заступник голови екзаменаційної 
комісії:

 Комарницька Г.О.

Ярема Я.Р. Приймак С.В. Стадник Ю.А. Капленко Г.В.
Ватаманюк-Зелінська У З. Гончарук С.М. Задорожна А.В. Карпінський Б.А.
Західна О.Р. Шот А.П. Мищишин О.Я. Пак Н.Т.

03.12.18 р.     
понеділок
04.12.18 р.          
вівторок
05.12.18р.        

середа
06.12.18 р.       

четвер
07.12.18 р.       
п`ятниця
08.12.18 р.      

субота
09.12.18 р.         

неділя

10.12.18 р.     
понеділок

Комплексний  кваліфікаційний екзамен 
УФФМ-61с (22 чол.) поч. о 9.00 год.

11.12.18 р.          
вівторок

Комплексний  кваліфікаційний екзамен 
УФФМ-62с (20 чол.) поч. о 9.00 год.

Комплексний  кваліфікаційний екзамен 
УФОМ-61с (15 чол.) поч. о 9.00 год.

Комплексний  кваліфікаційний екзамен 
УФПМ-61с (19 чол.) поч. о 9.00 год.

12.12.18р.        
середа

Комплексний  кваліфікаційний екзамен 
УФФМ-63с (19 чол.) поч. о 9.00 год.

Комплексний  кваліфікаційний екзамен 
УФЕМ-61с (13 чол.) поч. о 9.00 год.

аудиторія № 201
(вул. Коперника, 3)

Члени екзаменаційної комісії  комплексного  кваліфікаційного екзамену та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи:

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Проректор_________________                                                

 “ ___ ”  ________________   2018 року

аудиторія № 506
 (вул. Коперника, 3)

аудиторія № 504
 (вул. Коперника, 3)

аудиторія № 302
(вул. Коперника, 3)

Дата,
день тижня

Р О З К Л А Д
проведення   комплексного  кваліфікаційного екзамену та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи на ІІ курсі освітнього ступеня магістр             

 денної форми навчання 
факультету управління фінансами та бізнесу   

 у грудні місяці 2018 року 



13.12.18 р.       
четвер

14.12.18 р.       
п`ятниця
15.12.18 р.      

субота
16.12.18 р.         

неділя

17.12.18 р.     
понеділок

Захист кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

УФФМ-61с (11 чол.) поч. о 9.00 год.

18.12.18 р.          
вівторок

Захист кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

УФФМ-61с (11 чол.) поч. о 9.00 год.

19.12.18р.        
середа

Захист кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

УФФМ-62с (10 чол.) поч. о 9.00 год.

20.12.18 р.       
четвер

Захист кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

УФФМ-62с (10 чол.) поч. о 9.00 год.

Захист кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

УФОМ-61с (15 чол.) поч. о 9.00 год.

Захист кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

УФЕМ-61с (13 чол.) поч. о 9.00 год.

Захист кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

УФПМ-61с (10 чол.) поч. о 9.00 год.

21.12.18 р.       
п`ятниця

Захист кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

УФФМ-63с (10 чол.) поч. о 9.00 год.

Захист кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

УФПМ-61с (9 чол.) поч. о 9.00 год.

22.12.18 р.      
субота

Захист кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

УФФМ-63с (9 чол.) поч. о 9.00 год.
23.12.18 р.         

неділя
24.12.18 р.     
понеділок
25.12.18 р.          
вівторок
26.12.18р.        

середа
27.12.18 р.       

четвер
28.12.18 р.       
п`ятниця
29.12.18 р.      

субота
30.12.18 р.         

неділя
Присвоєння кваліфікації 26.12.2018 р.

В.о. декана факультету                                                                                                                                                                                   А.Стасишин     


	Лист1

