Оголошення_прийом

Державний вищий навчальний заклад

”Рівненський коледж економіки та бізнесу”

О Г О Л О Ш У Є

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

на 2020 – 2021 навчальний рік

на навчання за рахунок коштів РЕГІОНАЛЬНОГО бюджету,

коштів ЮРИДИЧНИХ та ФІЗИЧНИХ осіб.

Коледж здійснює підготовку фахового молодшого бакалавра з таких
спеціальностей:

Спеціальність

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

На основі базової загальної освіти

(9 класів)
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На основі повної загальної освіти

(11 класів)

Термін навчання

Вступні випробування

Спеціальність

Термін навчання

Конкурсний відбір

Фінанси, банківська справа та страхування

2 роки 10 міс.

українська мова, математика

Облік і оподаткування
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1 рік 10 міс.
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Облік і оподаткування

2 роки 10 міс.

Харчові технології

2 роки 5 міс.

Готельно-ресторанна справа

3 роки 5 міс.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
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1 рік 10 міс

Харчові технології

3 роки

5

міс.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

2 роки 10 міс.

Фінанси, банківська справа та страхування

1 рік 10 міс.

Інженерія програмного забезпечення

3 роки 10міс.

Готельно-ресторанна справа

2 роки 5 міс.
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Туризм

3 роки 5 міс.

українська мова, географія

Туризм

2 роки 5 міс.

Проводиться набір осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
кваліфікованого робітника на заочну форму навчання без сертифікатів ЗНО на
спеціальності: «Облік та оподаткування»
,
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(10 місяців)
,
«
Харчові технології
»
(1 рік 5 місяців).

Телефон приймальної комісії - 096-644-63-69
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Іногородні забезпечуються гуртожитком

Абітурієнти при вступі подають такі документи:
1. Заяву (абітурієнт заповнює особисто в приймальній комісії);
2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього, ОРИГІНАЛ та КОПІЇ;
3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, подають
сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти 2017, 2018, 2019 та
2020років;
4. 4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
5. Карта профілактичних щеплень;
6. Абітурієнти, які користуються пільгами, здають ксерокопії документів, що
підтверджують наявність пільг в день здачі документів (оригінал абітурієнт пред’являє
особисто);
7. Можна подавати документи, які підтверджують успіхи в навчанні, громадській
діяльності, роботі;
8. Паспорт ОРИГІНАЛ та КОПІЯ (ID-картка та довідка про місце реєстрації) пред'я
вляється особисто;
9. Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця
проживання або Довідка про реєстрацію місця проживання особи;
10. Ідентифікаційний код (ксерокопія).
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