
Відкритий
міжнародний У Н ІВЕРСИ ТЕТ  
розвитку людини

" УКРАЇН А"

Open
International UNIVERSITY  
of Human Development

"UKRAIN E"

НАКАЗ  

Київ

від «25» серпня 2021 року № 1583-С

Про зарахування на навчання

На підставі «Правил прийому до Закладу вищ ої освіти “Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини “У країна”» у 2021 році та рішення 
приймальної комісії від «20» серпня 2021 року, протокол №  18,

НАКАЗУЮ :

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 3 курсу денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
згідно з додатком.

Додаток: н а  арк.

«А УЩВНРо,

Президент Петро ТАЛАНЧУК
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