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Згідно рішення Вченої ради ЗІЕІТ від 04 січня 2019 року Протокол № 7 

«Про прийом на навчання у лютому 2019 року»  

 

1. Унести до Правил прийому до Запорізького інституту економіки та 

інформаційних технологій в 2019 році затверджених Вченою радою 

Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій від 

28.12.2018 Протокол № 6, такі зміни: 

1) розділ 5  

доповнити пунктом 5.9. такого змісту: 

«У разі наявності вакантних місць ліцензованого обсягу за освітнім 

ступенем бакалавра на основі здобутого освітнього (освітньо-

кваліфікаційного) рівня Приймальна комісія ЗІЕІТ може оголошувати  

прийом заяв і документів на навчання на заочну форму навчання у такі 

строки: 

 
 

Етапи вступної кампанії 

 

Заочна форма навчання 

 

Початок прийому заяв та документів 

 

25 лютого 2019 року 

 

Закінчення прийому заяв та документів 

 

02 березня 2019 року 

 

Строки проведення ЗІЕІТ вступних 
випробувань 

 

04 березня – 07 березня 
2019 року 

 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

 

не пізніше 17.00                      

07 березня 2019 року 

Термін зарахування вступників 12 березня 2019 року 

 

доповнити пунктом 5.10. такого змісту: 

«У разі наявності вакантних місць ліцензованого обсягу за освітнім 

ступенем магістра на основі здобутого освітнього (освітньо-

кваліфікаційного) рівня ЗІЕІТ може оголошувати прийом заяв і документів 

на навчання за спеціальностями «035 Філологія», «192 Будівництво та 

цивільна інженерія» за кошти фізичних (юридичних) осіб на заочну форму 

здобуття освіти у такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії 
 

Заочна форма навчання 

 

Початок прийому заяв та документів 

 

25 лютого 2019 року 



 

Закінчення прийому заяв та документів 

 

02 березня 2019 року 

 

Строки проведення ЗІЕІТ  додаткових та 

фахових вступних випробувань 

 

03 березня – 07 березня 

2019 року 

 

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників 

 

не пізніше 17.0                      
07 березня 2019 року 

Термін зарахування вступників 12 березня 2019 року 

 

У зв’язку з цим пункт 5.9 вважати відповідно пунктом 5.11.  

 


