Про оплату за навчання
українських студентів
Враховуючи фактичні витрати в залежності від спеціальності на підготовку
спеціалістів, бакалаврів та молодших спеціалістів,
наказую:
1. Встановити оплату за навчання студентів, які поступили на умовах контракту, а також
переведених, поновлених в університет у 2015 році, без виплати стипендії та надання
гуртожитку за осінній семестр 2015/2016 навчального року у таких розмірах:
1.1. за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст:
- лікувальна справа

-

10 115,50 грн.

- педіатрія

-

9 839,00 грн.

- медико-профілактична справа

-

7 352,00 грн.

-стоматологія

-

11 110,50 грн.

- клінічна фармація

-

8 070,00 грн.

-фармація (стаціонар)

-

8 015,00 грн.

- фармація (заочне навчання)

-

5 748,50 грн.

2.

Оплату за навчання вносити в ощадну касу або перераховувати на розрахунковий
рахунок університету половину семестрової суми до 1 вересня 2015 року та другу
половину семестрової суми до 15 жовтня 2015 року з повною оплатою семестрової
суми до початку екзаменаційної сесії. У випадку несвоєчасної оплати у вказані
терміни бухгалтерії університету нараховувати пеню у розмірі подвійної облікової
ставки НБУвід відповідної суми заборгованості за кожен прострочений день,
включаючи день оплати, до початку екзаменаційної сесії.

3.

У випадку неоплати за навчання до початку екзаменаційної сесії деканам факультетів
не допускати студентів-боржників до складання сесії, після чого видавати накази
про відрахування таких студентів з університету.

При несвоєчасній оплаті у вказані терміни студентам, оплату за яких проводить
Львівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, нараховування
пені із заборгованої суми бухгалтерією університету не проводити.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на деканів факультетів та бухгалтерію
університету.

Розсилка: канцелярія, приймальна комісія, бухгалтерія, деканати, економічний відділ, навчальний відділ

Про оплату за навчання
українських студентів
Враховуючи фактичні витрати в залежності від спеціальності на підготовку
спеціалістів, бакалаврів та молодших спеціалістів,
наказую:
1. Встановити оплату за навчання студентів, які поступили на умовах контракту, а також
переведених, поновлених в університет , без виплати стипендії та надання гуртожитку
за осіннійй семестр 2015/16 навчального року у таких розмірах:

Які поступили, поновились та перевелись

Назва спеціальності
у 2010р.

у 2011р.

у 2012р.

у 2013р.

у 2014р.

Лікувальна справа

8 950,00

9 050,00

9 150,00

9 150,00

9 196,00

Педіатрія

8 750,00

8 850,00

8 900,00

8 900,00

8 944,50

Медико-профілактична
справа

-

-

6 650,00

6 650,00

6 683,50

Стоматологія

9 850,00

9 950,00

10 050,00

10 050,00

10 100,50

Клінічна фармація

7 200,00

7 250,00

7 300,00

7 300,00

7 336,50

Фармація (стаціонар)

7 150,00

7 200,00

7 250,00

7 250,00

7 286,50

Фармація (дистан.
навчання)

5 100,00

5 150,00

5 200,00

5 200,00

5 226,00

2. Оплату за навчання вносити в ощадну касу або перераховувати на розрахунковий
рахунок університету половину семестрової суми до 15 липня 2015 року та другу
половину семестрової суми до 15 жовтня 20І5іроку з повною оплатою семестрової суми
до початку екзаменаційної сесії. У випадку несвоєчасної оплати у вказані терміни
бухгалтерії університету нараховувати пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ
від відповідної суми заборгованості за кожен прострочений день, включаючи день
оплати, до початку екзаменаційної сесії.
3. У випадку неоплати за навчання до початку екзаменаційної сесії деканам факультетів
не допускати студентів-боржників до складання сесії, після чого видавати накази про
відрахування таких студентів з університету.

4. При несвоєчасній оплаті у вказані терміни студентам, оплату за яких проводить
Львівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, нараховування
пені із заборгованої суми бухгалтерією університету не проводити.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на деканів факультетів та бухгалтерію
університету;

і

Про оплату за навчання
українських студентів (молодших спеціалістів)

Враховуючи фактичні витрати на підготовку молодших спеціалістів.
наказую:
1. Встановити оплату за навчання студентів, які поступили на умовах контракту, а
також переведених, поновлених в коледж університету без виплати стипендії та надання
гуртожитку на 2015/16 навчальний рік у таких розмірах:
Які навчаються на :
Назва спеціальності

1-му курсі
( навчання- на основі базової
загал, серед, освіти)

1-му курсі
(навчання- на основі повної
загал, серед, освіти

Сестринська справа

9 618,00

9 840,00

2.

Оплату за навчання вносити в ощадну касу або перераховувати на розрахунковий рахунок університету - повну семестрову суму до 01 вересня
2015 року та до 01 лютого 2016 року.

3.

У випадку неоплати за навчання до початку семестра видавати накази про
відрахування таких студентів з коледжу.

4.

При несвоєчасній оплаті у вказані терміни студентам, оплату за яких проводить
Львівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, нараховування
пені із заборгованої суми бухгалтерією університету не проводити.

5.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора коледжу та бух
галтерію університету.

Про оплату за навчання
українських студентів (молодших спеціалістів )
Враховуючи фактичні витрати на підготовку молодших спеціалістів.
наказую:
1.

Встановити оплату за навчання студентів, які поступили на умовах контракту, а
також переведених, поновлених в коледж університету без виплати стипендії та
надання гуртожитку на 2015/16 навчальний рік у таких розмірах:
Які поступили, поновились та перевелись у :

Назва спеціальності

Сестринська справа

2.

2014/2018

2014/2017

2013/2017

2013/2016

2012/2016

2-ий курс
(навчанняна основі
базової
загал, серед.
освіти)

2-ий курс
(навчанняна основі
повної
загал, серед.
освіти

3-ий курс
(навчанняна основі
базової
загал, серед.
освіти)

3-ий курс
(навчанняна основі
повної
загал, серед.
освіти

4-ий курс
(навчанняна основі
базової
запіл.
серед.
освіти)

8 744,00

8 945,00

8 700,00

8 900,00

8 700,00

Оплату за навчання вносити в ощадну касу або перераховувати на роз
рахунковий рахунок університету - повну семестрову суму до 15 липня
2015 року та до 01 лютого 2016 року.
У випадку неоплати за навчання до початку семестра видавати накази про
відрахування таких студентів з коледжу.
При несвоєчасній оплаті у вказані терміни студентам, оплату за яких проводить
Львівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, нараховування
пені із заборгованої суми бухгалтерією університету не проводити.

#

5.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора коледжу та бух
галтерію університету.

Про навчання іноземних студентів

У зв'язку з підготовкою до зарахування іноземних громадян на навчання в університеті у
2015/2016 н.р.
наказую:
I. Оплату здійснювати в національній грошовій одиниці України відповідно до § 5 Постанови
Кабінету Міністрів України № 136 від 26.02.1993 р.
II. Затвердити вартість навчання громадян, які укладуть договори на навчання у 2015/2016 н.р.,
згідно з наступним переліком (ціни визначені у доларах США з розрахунку на один
навчальний рік):
1. Медичний факультет
українською мовою
російською мовою
англійською мовою
2. Стоматологічний факультет
українською мовою
російською мовою
англійською мовою
Фармацевтичний факультет
українською мовою
російською мовою
англійською мовою

-3500
-3800
-4300
-4000
-4300
-4800
-3100
-3300
-3700

4. Підготовче відділення
українською мовою
-1500
5. Післядипломне навчання
(клінічна ординатура)
українською/російською мовою - 3200
6. Інтернатура
українською/російською мовою - 3200
7. Магістратура
українською/російською мовою - 3200
8. Аспірантура
українською/російською мовою - 5000

III. Переказувати на розрахунковий рахунок Львівського національного медичного університету
№ 26002000128 у Львівському відділенні Укрексімбанку МФО 325718, SWIFT: EXBSUAUXLVI суму, передбачену умовами контракту в доларах СІЛА,
або еквіваленту в євро, або у гривневому еквіваленті за обмінним курсом на день оплати
на рахунок університету № 31254201101042, МФО 825014, ЗКПО 02010793,
банк: ГУДКСУ у Львівській обл., або здійснювати оплату чеком. Оплату проводити щорічно.
Для студентів II - VI курсів університету встановити термін оплати - за перший семестр
до 1 жовтня, за другий семестр до 1 березня поточного навчального року.
Оплата за перший курс навчання проводиться в повному об'ємі (за 2 семестри) до 1 жовтня
поточного навчального року.
У випадку несвоєчасної оплати у вказані терміни бухгалтерії університету нараховувати пеню
у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від відповідної суми заборгованості за кожен
прострочений день, включаючи день оплати.

Термін сплати штрафних санкцій за контрактом для студентів 1 -го курсу, студентів
підготовчого відділення, студентів післядипломної форми навчання через місяць з моменту
зарахування на навчання.
IV. Контроль за виконанням цього наказу покласти на декана іноземних студентів та
бухгалтерію університету.

Розсилка: канцелярія, деканат іноземних студентів, планово-економічний відділ, бухгалтерія

