
Витяг з протоколу №2
Засідання  Вченої ради             від 22. 11. 2013 р.

ПРИСУТНІ: голова Вченої ради КІПДМ, директор КІПДМ ЛНАМ,
С.Л.Мартинюк,  члени ради: Дутка В.Я. – заступник директора з
навчальної та методичної роботи; Дутка В.В. – доцент, зав.
кафедрою ДПМ; Юрчишин Г.М. – кандидат архітектури,
доцент, завідувач заочним відділенням; Близнюк М.М. –
кандидат педагогічних наук, доцент; Бзунько С.В. – доцент
кафедри ПДМ, Заслужений художник України; Сорохан Л.Ю. –
завідувач відділу кадрів КІПДМ; Книш Б.В. – доцент кафедри
гуманітарних наук, Перегінець В.І. – голова профспілки
КІПДМ, Луканюк О.В. – головний бухгалтер КІПДМ Кочержук
І.С. – голова регіональної спілки художників, Заслужений
художник України, Молинь В.Д. – доцент, зав. кафедри ОМ,
Малиновський В.І. –доцент кафедри Дизайну.

ВІДСУТНІ: Ходан В.В. – директор училища; Кочержук І.С. – голова
регіональної спілки художників, Заслужений художник України ,Гринюк
М.М. – кандидат мистецтвознавства, в.о. професора, доцент, заступник
директора з наукової роботи; Слободян О.О. – кандидат мистецтвознавства,
в.о. професора, доцент, зав. кафедрою історії мистецтва і гуманітарних
дисциплін.

Порядок денний:
4. Атестаційні справи.

4. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. про переведення на посади.
На розгляд Вченої ради представлено справу старшого викладача

кафедри гуманітарних наук Горбаня Р.А. про його перевід  на посаду
доцента.
ВИСТУПИЛИ : Костюк В.В. з позитивною характеристикою методичної,
наукової роботи  Горбаня Р.А. Закцентовано на наукових досягненнях
претендента в галузі філософії, а також значенні перебування Річарда
Анатолієвича на посаді доцента для розвитку кафедри.
Пропозицію перевести Горбаня Р.А. на посаду доцента кафедри
гуманітарних наук висунуто на голосування.
За результатами голосування – одноголосно «за»

УХВАЛИЛИ : Перевести Горбаня Р.А. на посаду доцента кафедри
гуманітарних наук.

Голова вченої ради                                                          Мартинюк С.Л.
Секретар вченої ради Дутка В.В.
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Засідання  Вченої ради             від 22. 11. 2013 р.

ПРИСУТНІ: голова Вченої ради КІПДМ, директор КІПДМ ЛНАМ,
С.Л.Мартинюк,  члени ради: Дутка В.Я. – заступник директора з
навчальної та методичної роботи; Дутка В.В. – доцент, зав.
кафедрою ДПМ; Юрчишин Г.М. – кандидат архітектури,
доцент, завідувач заочним відділенням; Близнюк М.М. –
кандидат педагогічних наук, доцент; Бзунько С.В. – доцент
кафедри ПДМ, Заслужений художник України; Сорохан Л.Ю. –
завідувач відділу кадрів КІПДМ; Книш Б.В. – доцент кафедри
гуманітарних наук, Перегінець В.І. – голова профспілки
КІПДМ, Луканюк О.В. – головний бухгалтер КІПДМ Кочержук
І.С. – голова регіональної спілки художників, Заслужений
художник України, Молинь В.Д. – доцент, зав. кафедри ОМ,
Малиновський В.І. –доцент кафедри Дизайну.

ВІДСУТНІ: Ходан В.В. – директор училища; Кочержук І.С. – голова
регіональної спілки художників, Заслужений художник України ,Гринюк
М.М. – кандидат мистецтвознавства, в.о. професора, доцент, заступник
директора з наукової роботи; Слободян О.О. – кандидат мистецтвознавства,
в.о. професора, доцент, зав. кафедрою історії мистецтва і гуманітарних
дисциплін.

Порядок денний:
4. Атестаційні справи.
4. СЛУХАЛИ : Дутку В.В. про переведення на посади.

На розгляд Вченої ради представлено справу старшого викладача
кафедри образотворчого мистецтва Калитка А.М. про його перевід  на
посаду доцента.
ВИСТУПИЛИ : Молинь В.Д. з позитивною характеристикою методичної,
творчої роботи  Калиткака А.М. Багатолітній стаж роботи та присвоєння
Калитку А.М. звання Заслуженого художника України дає підстави
перевести його на посаду доцента кафедри образотворчого мистецтва.
Пропозицію перевести Калитка А.М. на посаду доцента кафедри
образотворчого мистецтва висунуто на голосування.
За результатами голосування – одноголосно «за»
УХВАЛИЛИ : Перевести Калитка А.М. на посаду доцента кафедри
образотворчого мистецтва.

Голова вченої ради                                                          Мартинюк С.Л.
Секретар вченої ради                                                       Дутка В.В.


