
Млинiвський технолого-економiчний фаховий коледж
(найменування закладу вицоТ освiти)

Форма здобуття освiти: очна (денна, вечiрня), заочна, дистанцiйна, мережева
(пiлкреслити)

вIдомIсть вступного випроБувАння ль 10/22

Ступiнь вищоi освiти /

освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb фаховий молодший бакалавр
(фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр, магiстр, доктор фiлософii)

Конкурсна пропозицiя: Облiк i опQдаткчвання
iндивiдуальна усна спiвбесiда - фахова

(форма всryпного випробування)

група Облiк i оподаткування

,Щата проведення вступного випробування "_"

(назва випробування)

2022 року

Початок вступного випробування 9:00

Закiнчення вступного випробування

Прiзвища, iнiцiа-гlи екзаменаторiв: Дубiнчин Т.М." Павуско З.А.. Джурик О.М.
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кiлькiсть балiв Пiдписи
екзаменаторiвцифрами словами
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20_ року



Млинiвський технолого-економiчний фаховий коледж
(найменування закладу вищоТ освiти)

Форма здобуття освiти: очна (денна, вечiрня), заочна, дистанцiйна, мережева
(пiдкреслити)

вцомIсть вступного випроБувАння ль 11/22

Ступiнь виrцоi освiти /

освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb фаховий молодший бакалавр
(фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр, магiстр, доктор фiлософii)

Конкурсна пропозицiя: Менеджмент
iндивiдуальна усна спiвбесiда - фахова

(форма всryпного випробування) (назва випробування)
група Менеджмент

Щата проведення вступного випробування 
|l_ 2022 року

Початок вступного випробування 9:00

Закiнчення вступного випробування

Прiзвища, iнiцiа_тlи екзЕ}менаторiв: !убiнчин Т.М., Павуско З.А., !журик О.М.
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Прiзвище, iм'я, по батьковi (за
наявностi) вступника

кiлькiсть балiв Пiдписи
екзаменаторiвцифрами словами
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Кiлькiсть вступникiв, якi
проходили випробування

Голова предметноТ (фаховоi)

20_ року


