
ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТА «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» 

 

                                              Протокол №1 від 18.01.2022 р. 

Про рекомендування до зарахування  у зв'язку з поновленням (з іншого ЗВО) на 2-й курс 

денної форми здобуття освіти Навчально-наукового інституту морського права і 

менеджменту за ступенем бакалавра на 2021/2022 навчальний рік за кошти фізичних та 

юридичних осіб за спеціальністю 073 “Менеджмент” 

 

Протокол №2 від 28.01.2022 р. 

1. Про рекомендування до зарахування до Університету вступників на основі здобутого 

ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другій курс заочної форми навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра  на 2021/22 

навчальний рік 

2. Про рішення засідань відбіркових комісії ДІ НУОМА та АМІ НУОМА щодо 

рекомендування до зарахування вступників до ДІ НУОМА  та АМІ НУОМА. 

 

                                                Протокол №3 від 24.02.2022 р. 

Про рішення засідань відбіркових комісії ДІ НУОМА та АМІ НУОМА щодо 

рекомендування до зарахування вступників до ДІ НУОМА  та АМІ НУОМА. 

 

                                                Протокол №4 від 30.03.2022 р. 

Про рішення засідань відбіркових комісії ДІ НУОМА та АМІ НУОМА щодо 

рекомендування до зарахування вступників до ДІ НУОМА. 

 

                                                Протокол №5 від 20.04.2022 

Про рекомендування до зарахування до Університету вступника на основі здобутого 

ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на третій курс заочної форми навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього ступання бакалавра на 2022/23 

навчальний рік. 

 

                                                 Протокол №6 від 26.05.2022 р. 

Про внесення змін до Правил до НУОМА  у 2022 році відповідно до Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році. 

 

                                                 Протокол №7 від 28.06.2022 

Про рішення засідань відбіркових комісії ДІ НУОМА  щодо рекомендування до 

зарахування вступників до ДІ НУОМА. 

 

                                                 Протокол №8 від 14.07.2022 р. 

Про внесення змін до Правил до НУОМА  у 2022 році відповідно до Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році. 

 

                                                  Протокол №9 від 28.07.2022 р. 

Про призначення керівника ОЦ “Крим /Донбас Україна.” 

 

                                                  Протокол №10 від 08.08.2022 р. 

Про прийом електронних заяв на вступ за квотою-2 за результатами НМТ.  

 

                                                  Протокол №11 від 15.08.2022 р. 

Про затвердження строків прийому документів для реєстрації за квотою-2 та прийняття 

заяв для участі у рейтинговому списку за квотою-2. 



Протокол №12 від 16.08.2022 р. 

1. Про рекомендування до зарахування на бюджет за квотою-2. 

2. Про рекомендування до у зв'язку з поновленням (з іншого ЗВО) на 2-й курс денної 

форми здобуття освіти Навчально-наукового інституту морського права і менеджменту за 

ступенем бакалавра на 2022/2023 навчальний рік за кошти фізичних та юридичних осіб за 

спеціальністю 073 “Менеджмент” 

 


