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Вступники,
які
здобули
освітньокваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” можуть бути зараховані на другий
(третій) курси або на навчання за скороченим терміном (2 роки).
Контактна інформація:
Приймальна комісія ІДГУ: (04841) 9-76-07
(094) 998-96-07, (068) 031-39-92
Email: vstupidgu@gmail.com
Адреса факультету: м. Ізмаїл, пр-т Миру, 9
Тел.: (04841) 5-36-60
Web-сайт ІДГУ: www.idgu.edu.ua
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