УКРАЇНА

UKRAINE

ДИПЛОМ МАГІСТРА

MASTER’S DIPLOMA

M__ № 000000

M__ № 000000

Прізвище
Ім’я По батькові

Given name Family name

закінчив у ____ році
Державний вищий навчальний заклад
"Ужгородський національний університет"

in ____ completed the full course of
State University
"Uzhhorod National University"

здобув кваліфікацію:
ступінь вищої освіти магістр
спеціальність _____________________________
спеціалізація ____________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ________________________

obtained qualification:
Master Degree
Program Subject Area _____________________________
Study Program _____________________________
Educational program _____________________________
Professional qualification _____________________________

ЗРАЗОК

Ректор
Rector

В.І.Смоланка
Volodymyr Smolanka

дата видачі

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою

date of issue

In case of any differences in translation the text in Ukrainian shall prevail

УКРАЇНА

UKRAINE

ДИПЛОМ МАГІСТРА

MASTER’S DIPLOMA

з відзнакою

with honours

M__ № 000000

M__ № 000000

Прізвище
Ім’я По батькові

Given name Family name

закінчив у ____ році
Державний вищий навчальний заклад
"Ужгородський національний університет"

in ____ completed the full course of
State University
"Uzhhorod National University"

здобув кваліфікацію:
ступінь вищої освіти магістр
спеціальність _____________________________
спеціалізація ____________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ________________________

obtained qualification:
Master Degree
Program Subject Area _____________________________
Study Program _____________________________
Educational program _____________________________
Professional qualification _____________________________

ЗРАЗОК

Ректор
Rector

В.І.Смоланка
Volodymyr Smolanka

дата видачі

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою

date of issue

In case of any differences in translation the text in Ukrainian shall prevail

УКРАЇНА

UKRAINE

ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА

SPECIALIST DIPLOMA

C__ № 000000

C__ № 000000

Прізвище
Ім’я По батькові

Given name Family name

закінчив у ____ році
Державний вищий навчальний заклад
"Ужгородський національний університет"

in ____ completed the full course of
State University
"Uzhhorod National University"

здобув кваліфікацію:
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
спеціальність _____________________________
спеціалізація ____________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ________________________

obtained qualification:
Specialist Academic Level
Program Subject Area _____________________________
Study Program _____________________________
Educational program _____________________________
Professional qualification _____________________________

ЗРАЗОК

Ректор
Rector

В.І.Смоланка
Volodymyr Smolanka

дата видачі

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою

date of issue

In case of any differences in translation the text in Ukrainian shall prevail

УКРАЇНА

UKRAINE

ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА

SPECIALIST DIPLOMA

з відзнакою

with honours

C__ № 000000

C__ № 000000

Прізвище
Ім’я По батькові

Given name Family name

закінчив у ____ році
Державний вищий навчальний заклад
"Ужгородський національний університет"

in ____ completed the full course of
State University
"Uzhhorod National University"

здобув кваліфікацію:
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
спеціальність _____________________________
спеціалізація ____________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ________________________

obtained qualification:
Specialist Academic Level
Program Subject Area _____________________________
Study Program _____________________________
Educational program _____________________________
Professional qualification _____________________________

ЗРАЗОК

Ректор
Rector

В.І.Смоланка
Volodymyr Smolanka

дата видачі

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою

date of issue

In case of any differences in translation the text in Ukrainian shall prevail

УКРАЇНА

UKRAINE

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА

BACHELOR’S DIPLOMA

B__ № 000000

B__ № 000000

Прізвище
Ім’я По батькові

Given name Family name

закінчив у ____ році
Державний вищий навчальний заклад
"Ужгородський національний університет"

in ____ completed the full course of
State University
"Uzhhorod National University"

здобув кваліфікацію:
ступінь вищої освіти бакалавр
спеціальність _____________________________
спеціалізація ____________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ________________________

obtained qualification:
Bachelor Degree
Program Subject Area _____________________________
Study Program _____________________________
Educational program _____________________________
Professional qualification _____________________________

ЗРАЗОК

Ректор
Rector

В.І.Смоланка
Volodymyr Smolanka

дата видачі

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою

date of issue

In case of any differences in translation the text in Ukrainian shall prevail

УКРАЇНА

UKRAINE

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА

BACHELOR’S DIPLOMA

з відзнакою

with honours

B__ № 000000

B__ № 000000

Прізвище
Ім’я По батькові

Given name Family name

закінчив у ____ році
Державний вищий навчальний заклад
"Ужгородський національний університет"

in ____ completed the full course of
State University
"Uzhhorod National University"

здобув кваліфікацію:
ступінь вищої освіти бакалавр
спеціальність _____________________________
спеціалізація ____________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ________________________

obtained qualification:
Bachelor Degree
Program Subject Area _____________________________
Study Program _____________________________
Educational program _____________________________
Professional qualification _____________________________

ЗРАЗОК

Ректор
Rector

В.І.Смоланка
Volodymyr Smolanka

дата видачі

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою

date of issue

In case of any differences in translation the text in Ukrainian shall prevail

УКРАЇНА

ДИПЛОМ МОЛОДШОГО
СПЕЦІАЛІСТА

UKRAINE

JUNIOR SPECIALIST
DIPLOMA

E__ № 000000

E__ № 000000

Прізвище
Ім’я По батькові

Given name Family name

закінчив у ____ році
Природничо-гуманітарний коледж Державного вищого
навчального закладу "Ужгородський національний

in ____ completed the full course of
Natural Sciences and Humanities College State University
"Uzhhorod National University"

університет"
здобув кваліфікацію:
освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
спеціальність _____________________________
спеціалізація ____________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ________________________

obtained qualification:
Junior Specialist Academic Level
Program Subject Area _____________________________
Study Program _____________________________
Educational program _____________________________
Professional qualification _____________________________

ЗРАЗОК

Ректор
Rector

В.І.Смоланка
Volodymyr Smolanka

дата видачі

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою

date of issue

In case of any differences in translation the text in Ukrainian shall prevail

УКРАЇНА

UKRAINE

ДИПЛОМ МОЛОДШОГО
СПЕЦІАЛІСТА

JUNIOR SPECIALIST
DIPLOMA

з відзнакою

with honours

E__ № 000000

E__ № 000000

Прізвище
Ім’я По батькові

Given name Family name

закінчив у ____ році
Природничо-гуманітарний коледж Державного вищого
навчального закладу "Ужгородський національний

in ____ completed the full course of
Natural Sciences and Humanities College State University
"Uzhhorod National University"

університет"
здобув кваліфікацію:
освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
спеціальність _____________________________
спеціалізація ____________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ________________________

obtained qualification:
Junior Specialist Academic Level
Program Subject Area _____________________________
Study Program _____________________________
Educational program _____________________________
Professional qualification _____________________________

ЗРАЗОК

Ректор
Rector

В.І.Смоланка
Volodymyr Smolanka

дата видачі

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою

date of issue

In case of any differences in translation the text in Ukrainian shall prevail

