КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ
Державний вищий навчальний заклад з підготовки молодших спеціалістів

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
випускників шкіл у 2019 році
на денну форму навчання на базі 9 та 11 класів
Ліцензія МОН України
серія АЕ №458576 від 28. 07. 2014.
(безстрокова)

за спеціальностями:

Спеціальність
Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Інженерія програмного забезпечення
Комп'ютерна інженерія
Гірництво
Геодезія та землеустрій
Готельно-ресторанна справа
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Фінанси, банківська справа та страхування

Прийом здійснюється:


за рахунок держбюджету і за кошти
фізичних та юридичних осіб



на 2 курс на вакантні місця осіб, які
закінчили 11 класів або здобули освітньокваліфікаційний рівень кваліфікованого
робітника












Спеціалізації*
* Монтаж і експлуатація електроустаткування
підприємств і цивільних споруд
* Обслуговування та ремонт електропобутової
техніки
* Розробка програмного забезпечення
* Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
* Відкрита розробка корисних копалин
* Обробка природного каменю
* Маркшейдерська справа
* Землевпорядкування
* Готельне обслуговування
* Маркетингова діяльність
* Фінанси і кредит
*Спеціалізація – конкретизація, деталізація фаху

Прийом документів:
 з 01 по 13 липня (на базі 9 класів);
 з 10 по 22 липня (на базі 11 класів);
 з 01 по 22липня на заочну форму навчання;
Екзамени:
на базі 9 класів – математика (усно), українська мова
(диктант);
на базі 11 класів – конкурс сертифікатів ЗНО.

До коледжу подаються документи:
заява на ім’я директора;
документ про освіту державного зразка, додаток до нього;
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для абітурієнтів на базі 11 класів);
документ який посвідчує особу, ідентифікаційний код (оригінал та 2 копії);
інші документи, якщо абітурієнт претендує на пільги (оригінал та 2 копії);
6 кольорових фотокарток 3х4 см,
медична довідка, довідка про щеплення.
Випускники отримують:
диплом молодшого спеціаліста державного
зразка(неповна вища освіта);
атестат про повну загальну середню освіту
(за відсутності);
робітничу професію.

Випускники
коледжу
зараховуються
на 2-3 курси до провідних ВНЗ України
для отримання базової або повної вищої
освіти.

Адреса коледжу: 32300 Хмельницька область., м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 17.
тел. (03849)2-50-60,(097)758-64-34 (приймальна комісія),(03849) 7-40-22 (приймальня директора).
Детальна інформація про коледж на сайті:www.kpik.org.ua

