КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, УМОВИ ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ
Термін навчання, років
Спеціальність

На базі
9
класів

На базі
11 класів

081 Право
(спеціалізація Правознавство)

4

3

На базі
9 класів

На базі
11 класів

(вступні іспити, не
менше 4 балів)

(сертифікати ЗНО, не
менше 100балів)

українська
мова(диктант)
історія України

201 Агрономія (спеціалізація

(тести)

Організація і технологія ведення
фермерського господарства)

1. Українська мова і
література

072 Фінанси, банківська
справа та страхування
(спеціалізація Фінанси і кредит)

071 Облік і оподаткування
(спеціалізація Оціночна
діяльність)

українська мова
3

2

(диктант)

або історія України,
або математика, або
біологія

математика

076 Підприємництво,
торгівля, біржова
діяльність

2. На вибір:

(тести)

(спеціалізація Інформаційна
діяльність підприємства)

073 Менеджмент

3,5

2,5

(спеціалізація Організація
виробництва)

НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ ДОКУМЕНТИ
1. Документ що засвідчує особу вступника
 паспорт
 свідоцтво про народження (до 14 років)
2. Документ про отриманий освітній рівень
 свідоцтво про закінчення 9 класів та додаток до нього
 атестат про закінчення 11 класів та додаток до нього
 диплом чи академічна довідка (на основі здобутих рівнів)
3. Сертифікат ЗНО 2016, 2017 або 2018 р.р. (на базі 11 класів)
4. Фотокартки (4 штуки 3х4 см. кольорові)
5. Документ, що засвідчують наявність пільг (за наявності)
6. Приписне свідоцтво чи військовий квиток (за наявності)
7. Ідентифікаційний код

безкоштовне
Обсяг місць державного замовлення
доводиться щорічно
Міністерством освіти і науки України.

Навчання
або

за помірну плату






Право
Фінанси
Облік
Підприємництво
Агрономія
Менеджмент -

-9000 грн/рік
-7500 грн/рік
-7500 грн/рік
-7500 грн/рік
- 7500 грн/рік
-7500 грн/рік

(станом на 01.09.2017 р.)

Можлива оплата за рік, семестр, місяць

ОСНОВНІ ДАТИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ І ЗАРАХУВАННЯ У 2018 році.

На базі
9 класів

На базі
11 класів

На базі
ОКР кваліфікованого
робітника,
молодшого спеціаліста,
ступенів вищої освіти ,
ІІ і > курсів ВНЗ

02 липня

02-25.07
12 липня

12 липня

01.08-05.09
09 серпня

14 липня

01 серпня
(для
пільговиків)

01 серпня

31 серпня

-

08 серпня

-

07 вересня

(для осіб із спеціальними
умовами участі у
конк.відборі)

15-22
липня

02-04 серпня

02-04 серпня

02-04 вересня

Вступні іспити

15-22
липня

2-7 серпня

2-7 вересня

24 липня
28 липня
30 липня

2-7 серпня
(для
пільговиків)
09 серпня
13 серпня
15 серпня

09 серпня
15 серпня 12.00

10 вересня
13 вересня 17 вересня

30 липня

14 серпня

-

14 вересня 12.00

02 серпня

17 серпня

17 серпня

20 вересня

До 07
серпня

До 21 серпня

До 21 серпня

До 21 вересня

Заходи

Реєстрація ел кабінетів
(за бажанням)

Початок прийому
документів
Закінчення прийому
документів (за співб, екз)
Закінчення прийому
документів

Заочно

(за сертифікатами, дипломами

Співбесіди

Рейтингові списки
Виконання умов
-бюд
зарахування
-г/р
Наказ на зарахування
(бюджет)

Наказ зарахування
(госпрозрахунок)

Переведення на вакантні
бюджетні місця

Запрошуємо на Дні відкритих дверей коледжу:

25 листопада, 23 грудня, 27 січня, 24 лютого,

24 березня, 28 квітня, 26 травня, 23 червня
Навчайтесь на підготовчих курсах:

- Зимових (по суботах) з 10 лютого по 28 квітня 2018 року;
-Літніх (щодня) з 25 червня по 07 липня 2018 року.

Графік роботи
приймальної комісії:
понеділок – четвер з 9.00 до 17.00
п’ятниця- з 9.00 до 16.00
субота – з 9.00 до 14.00
Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Адреса коледжу:
36011 м.Полтава
Першотравневий проспект, 10

(центр Полтави,
зупинка «Краєзвнавчий музей»,
300 метрів в напрямку парку «Перемога»)

Телефони для довідок: 095-423-24-77, (0532) 60-75-84, 56-93-94, 56-90-87

Сайт: acup.poltava.ua E-mail: acup@ukr.net

