Ректору Державного вищого навчального закладу “Ужгородський національний університет” професору Смоланці В.І.
вступника ____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

ЗАЯВА
Прошу зареєструвати мене до участі у вступних іспитах для вступу на навчання для здобуття вищої освіти освітнього
ступеня бакалавра (магістра) на основі повної загальної середньої освіти:
№

Конкурсний предмет

Бажана дата складання іспиту

1
2
3
4

□ Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням).

□

Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про
неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.
Про себе повідомляю:
На час проведення вступних іспитів поселення в гуртожиток: потребую □; не потребую □.
Дата і місце народження: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Стать: чоловіча □; жіноча □.
Телефон ____________________, електронна пошта _____________________________________________________________
Документ, що посвідчує особу: тип ________________ серія ___ номер ________________ дата видачі __________________
виданий __________________________________________________________________________________________________
Документ про повну загальну середню освіту: тип ____________ серія ___ номер _____________ дата видачі ____________,
виданий __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування закладу освіти, рік закінчення)

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти:
користуюсь □; не користуюсь □
Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових
державних кредитів: користуюсь □; не користуюсь □
Документи, які підтверджують право на участь у вступних іспитах: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Ознайомлений(а) з тим, що заповнення цієї заяви є реєстрацією для складання вступних іспитів, але не є фактом подачі
заяви на вступ.
Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту є підставою для
скасування реєстрації для участі у вступних іспитах.
З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію спеціальності/освітньої програми ознайомлений(а).
Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх послуг, в
тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також інформації, що стосується участі в конкурсному відборі
для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства про
захист персональних даних.

«_____» _________________ 20___ року

_______________________________
(підпис)

