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Тарізише м'я та по батькогі
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Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за денною формою навчання для здобуття
основі базової/повної загальної середньої
світньо- професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
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Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освіти:
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Спеціальними умовами на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за
не користуюсь
за рахунок цільових пільгових державних кредитів: користуюсь!
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Додаткова інформація:
Відомості про батьків:
Батько (ПІБ, місце роботи
телефоні
Мати

(ПІБ,

місце роботи)
телефон:

Документи,
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мідставою для вступу за співбесідою, квотами або для позачергового

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про спеціальні умови
зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа
студентів.
З
ліцензією
прийому,
правилами
та
сертифікатом
про
акредитацію
напряму
підготовки/спеціальності/освітньої програми ознайомлений (а).
Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та
отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також
'формації, що стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг
закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства.
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