Етапи вступноi кампанii

Щенна форма
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]

ir

Ii

на ocнoвi повноТ загальноТ середньоI освiти

Початок прийому заяв та документiв
Закiнчення прийому заяв та
документiв вiд осiб, якi мають право
складати вступнi iспити, що
проводить коледж та проходити
спiвбесiду
Закiнчення прийому заяв та
документiв вiд осiб, якi вступають
тiльки на ocнoBi сертифiкатiв
зовнlшнъого незаIIежного оцlнювання

Строки шроведення коледжем
спiвбесiд
Строки проведеннrI коледжем
вступних iспитiв на мiсця державного
заI\4овлення

Строки проведеннrI коледжем
вступних iспитiв на мiсця за кошти
фiзичних таlабо юридичних осiб
TepMiH оприлюднення рейтингового
списку вступникiв рекомендованих
до зарахування за результатами

спiвбесiди

Термiни зарахування за результатами
спiвбесiди
TepMiH оприлюднення рейтингового
списку вступникiв, якi вступають на
ocHoBi сертифiкатiв зовнiшнього
незЕLIIежного оцiнювання та вступних
iспитiв (у тому числi, за квотами-1)

Термiни зарахуванIuI вступникiв, якi
вступають на ocнoBi сертифiкатiв
зовнiшнього незanrежного оцiнювання
та вступних iспитiв (у тому числi, за
квотами-1)
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на ocнoвi диплому квалiфiкоЕаного робiтника,
молодшого спецiалiста, бакалавра,
спецiалiста, пяагiстра
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Закiнчення прийому заяв та

документiв
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