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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зарахування на навчання громадянина Грузії Мелашвілі Лазаре, який 

вступає на навчання для здобуття ІІ-го (магістерського) рівня вищої освіти до ННІ 

інформаційних технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на денну 

форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб. 

Горбовий А.Ю. 

 

2. Про зарахування вступників, що вступають на навчання до Університету  для 

здобуття ІІ- го (магістерського) рівня вищої освіти на заочну форму навчання за 

кошти фізичних/юридичних осіб та виконали умови до зарахування (I етап). 

Голови відбіркових комісій 

 

3. Про оприлюднення рейтингових списків із рекомендацією до зарахування 

вступників, які вступають на навчання до Університету для здобуття ступеня 

бакалавра на перший курс на заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних 

осіб (ІІІ  етап).   

Голови відбіркових комісій 

 

4. Про оприлюднення рейтингових списків із рекомендацією до зарахування 

вступників, що вступають на навчання до Університету для здобуття ступеня 

бакалавра на перший курс (зі скороченим строком навчання), другий – третій курс (на 

вакантні місця) на заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (ІІІ 

 етап).   

Голови відбіркових комісій 

 

5. Про оприлюднення рейтингових списків із рекомендацією до зарахування 

вступників, що вступають на навчання до Університету для здобуття ІІ-го 

(магістерського) рівня вищої освіти на заочну форму навчання за кошти 

фізичних/юридичних осіб (ІІ  етап).   

Голови  відбіркових комісій 

6. Різне.  

1. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати на навчання громадянина Грузії Мелашвілі Лазаре, який вступає на 

навчання для здобуття ІІ-го (магістерського) рівня вищої освіти до ННІ 

інформаційних технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на денну 

форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (Додаток).  

2. СЛУХАЛИ…:  



УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати на навчання вступників, що вступають на навчання до Університету  

для здобуття ІІ- го (магістерського) рівня вищої освіти на заочну форму навчання за 

кошти фізичних/юридичних осіб та виконали умови до зарахування (I етап) 

(Додаток). 

3. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Оприлюднити рейтингові списки із рекомендацією до зарахування вступників, які 

вступають на навчання до Університету для здобуття ступеня бакалавра на перший 

курс на заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (ІІІ  етап) 

(Додаток). 

4. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Оприлюднити рейтингові списки із рекомендацією до зарахування вступників, що 

вступають на навчання до Університету для здобуття ступеня бакалавра на перший 

курс (зі скороченим строком навчання), другий – третій курс (на вакантні місця) на 

заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (ІІІ  етап) (Додаток). 

5. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Оприлюднити рейтингові списки із рекомендацією до зарахування вступників, 

що вступають на навчання до Університету для здобуття ІІ-го (магістерського) рівня 

вищої освіти на заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (ІІ  етап) 

(Додаток). 
 

 


