
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Кропивницький  інститут  приватного  вищого  навчального  закладу 

(найменування закладу освіти)

 "Університет  сучасних  знань" 

НАКАЗ
КРОПИВНИЦЬКИЙ
(населений пункт)

від «09» вересня 2022 року №138-н

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Кропивницький інститут приватного вищого 
навчального закладу "Університет сучасних знань" у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «09» вересня 2022 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «10» вересня 2022 року студентами 3 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

В.о. ректора Сергій МОСЬОНДЗ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Кропивницький 
інститут приватного 
вищого навчального 
закладу "Університет 
сучасних знань"

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 138-н

081 Право Приватна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 11371973 995728
Баршай Андріана Ігорівна 108043 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0444603 Право 133,500

2 10587207 995728
Годорожа Діана Вікторівна 079051 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0331930 Право 120,500

3 10825067 995728
Євич Оксана Віталіївна 079061 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0354157 Право 122,000

1


