Приймальна
комісія

рганізацію прийому вступників до Одеського
О
державного аграрного університету здійснює
Приймальна комісія, склад якої затверджують наказом
ректора — її голови. Приймальна комісія є робочим органом ОДАУ, що створений для організації прийому
вступників. Принципи, закладені в роботу Приймальної
комісії ОДАУ: забезпечення демократичності, прозорості, об’єктивності та відкритості під час проведення вступних випробувань і зарахування вступників.
Діяльність Приймальної комісії регулює законодавство
України.
З метою успішного виконання завдань із формування контингенту студентів до Одеського державного
аграрного університету Приймальна комісія:
– забезпечує інформування вступників, їхніх батьків
та громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу;
– координує профорієнтаційну роботу, організовує
прийом заяв та документів, ухвалює рішення про допуск вступників до участі в конкурсі;
– секретаріат Приймальної комісії організовує цілорічний прийом громадян з питань вступу до
Одеського державного аграрного університету, надає
своєчасні відповіді на письмові запити громадян;
– подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти отримані від вступників дані про них,
вносить зміни до статусів заяв вступників;
– координує діяльність усіх структурних підрозділів
Одеського державного аграрного університету щодо
підготовки та проведення конкурсного відбору;

– організовує і проводить консультації з питань вступу
на навчання та вибору спеціальності, що найбільш
відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки
вступників;
– організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення
умов для проведення вступної кампанії;
– забезпечує оприлюднення на веб-сайті документів
щодо забезпечення прийому до університету, передбачених законодавством;
– ухвалює рішення про зарахування вступників за
формами навчання і джерелами фінансування;
– здійснює контроль за роботою відбіркових, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційних комісій, розглядає і затверджує їх рішення.
Для виконання завдань, покладених на приймальну
комісію і здійснення нею своїх функцій сформовані підрозділи приймальної комісії: предметні екзаменаційні
комісії; предметні комісії; фахові атестаційні комісії;
відбіркові комісії; комісії для проведення співбесід; апеляційні комісії.
До складу Приймальної комісії входять керівники
підрозділів, декани, завідувачі випускових кафедр, провідні викладачі кафедр і технічні співробітники. Це дозволяє залучити до роботи зі вступниками ширше коло
професійних викладачів університету, що, своєю чергою, сприяє покращенню профорієнтаційної роботи,
дозволяє вступникам отримувати повну інформацію
про обрані спеціальності, організацію навчання в ОДАУ
та перспективи працевлаштування в майбутньому.

Обговорення правил прийому
до Одеського державного аграрного університету на 2018 р.
проводить відповідальний секретар
приймальної комісії О. П. Панасюк

Колектив відділу. Зліва направо: заст. відп. секр. відділу
С. М. Давиденко, відп. секр. відділу О. П. Панасюк,
відп. за внесення даних до Єдиної держ. електрон. бази з питань
освіти А. О. Тарандушко
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