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ПОРЯДОК 
роботи відбіркової комісії по визначенню відповідності документів 

іноземців та осіб без громадянства встановленим в Одеському державному 
екологічному університеті вимогам   

 

 

1. Відбіркова комісія входить до складу структурних підрозділів 

Приймальної комісії Одеського державного екологічного університету та 

встановлює відповідність поданих іноземцями документів щодо прийому на 

навчання за обраною ним освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-

науковою) програмою встановленим в ОДЕКУ вимогам. 

 
2. Склад відбіркової комісії та термін її повноважень затверджуються 

наказом по Одеському державному екологічному університету. 

Як правило, накази, що затверджують склад відбіркової комісії та строк 

її повноважень, відповідають датам видачі наказів та строкам повноважень 

структурних підрозділів Приймальної комісії університету.  

 

3. Засідання відбіркової комісії проводяться за встановленим графіком 

роботи.  

Графік засідань відбіркової комісії затверджується головою комісії 

щомісячно не пізніше 25 числа кожного попереднього місяця.  

Розгляд поданих іноземцями документів проводиться протягом не 

більше 5-ти робочих днів від дати їх подачі до приймальної комісії 

університету. 

 

4. Відбіркова комісія правомочна приймати рішення при наявності не 

менше 2/3 її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення 

відбіркової комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 

більше 50% присутніх на засіданні членів відбіркової комісії.  

 

5. Рішення відбіркової комісії у вигляді виписки з протоколу засідання 

щодо рекомендації запрошення іноземця на навчання надається на підставі 

поданих до навчального закладу у паперовому або електронному вигляді 

таких документів: 

- паспортних даних іноземця; 

- документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних 

дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки; 

- письмової згоди на обробку персональних даних. 



Виписки з протоколів засідань відбіркової комісії щодо наданих 

рекомендацій передаються уповноважений особі університету для 

оформлення та реєстрації запрошень на навчання в установленому порядку. 

Виписки з протоколів засідань відбіркової комісії зберігаються в 

особових справах іноземних громадян, які прибули для навчання 

(стажування) до Одеського державного екологічного університету. 

У разі відмови в надані рекомендації іноземному громадянину в 

запрошенні на навчання відбіркова комісія університету повинна чітко 

сформулювати причини відмови з посиланням на відповідні вимоги чинного 

законодавства України та Одеського державного екологічного університету.  

 

6. Відбіркова комісія веде окрему реєстрації свої засідань та виданих 

рекомендацій щодо запрошень на навчання іноземців. 

Протоколи засідань, організаційні, розпорядчі та інші документи 

відбіркової комісії зберігаються у справах Приймальної комісії університету 

відповідного року набору іноземців. 

 

 

 

 

 

 
 


