ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИ-

Пам'ятка абітурієнтам,
які вступають на основі
ОКР «молодший спеціаліст»
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
На денну форму навчання
з 10 по 22 липня
На заочну форму навчання
з 10 липня по 02 серпня (І сесія)
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СТРОКИ НАВЧАННЯ:
для осіб, які вступають:
на І курс зі скороченим
строком навчання - 2 роки,
з нормативним строком навчання
на ІІ курс - 3 роки,
на ІІІ курс - 2 роки.
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СТУДЕНТАМ НАДАЄТЬСЯ
МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАТИСЬ:
- на бюджетній формі
- за кошти фізичних та юридичних
осіб
- за спонсорські кошти фізичних та
юридичних осіб
Наші контакти:
вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл,
www.іdgu.edu.ua
04841) 9-76-07, 5-13-88
(094) 998-96-07, (068) 031-39-92
Email: vstupidgu@gmail.com
Підготовчі курси: (096) 556-08-83
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ




заява;
документ, що посвідчує особу;
військовий квиток або посвідчення про
приписку – для військовозобов’язаних;
 документ державного зразка про раніше
здобутий
освітній
(освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
 чотири кольорові фотокартки розміром
3 х 4 см.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ




заява;
документ, що посвідчує особу;
військовий квиток або посвідчення про
приписку – для військовозобов’язаних;
 документ державного зразка про раніше
здобутий
освітній
(освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
 чотири кольорові фотокартки розміром
3 х 4 см.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ




заява;
документ, що посвідчує особу;
військовий квиток або посвідчення про
приписку – для військовозобов’язаних;
 документ державного зразка про раніше
здобутий
освітній
(освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
 чотири кольорові фотокартки розміром
3 х 4 см.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Особи, які вступають на споріднену спеціальність у межах однієї галузі знань, складають одне фахове вступне випробування.
Особи, які вступають на не споріднену спеціальність у межах
певної галузі знань, складають ще
додаткове фахове випробування.
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ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
ЗАРАХОВУЮТЬСЯ:
1) результати фахового випробування
(у вигляді тестування);
2) результати додаткового фахового випробування (у вигляді тестування) - тільки
для
вступників
на
основі
освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за спеціальністю, не спорідненою в межах певної галузі знань);
3) середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.
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Увага!
При
вступі
на
спеціальність
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» обов'язковим є складання ЗНО з
української мови та літератури.
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