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України

ЗАЯВА
про проведення акредитації освітньо-професійної програми

Прошу провести акредитацію освітньо-професійної програми 

Металургійне обладнання щодо підготовки фахівців з вищою освітою за 

спеціальністю 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна 

інженерія рівня освіти магістр.
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З порядком проведення акредитаційної експертизи (Пункт 2 розділу XV 

Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014, Постанова 

Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978), Ліцензійними умовами 

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 № 1187), Наказом МОН № 689 від 13.06.2012 

ознайомлені та зобов’язуємось їх виконувати.

Відомості наведені в документах, поданих для проведення акредитації, є 

достовірними.
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