
ТРИСТОРОННІЙ ДОГОВІР МІЖ ЗДОБУВАЧЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 
АКАДЕМІЄЮ ТА ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ -  ПАРТНЕРОМ 

ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Навчальний рік 2020/2021 
Освітньо-професійна програма Правознавство 
Спеціальність 081 Право_________________

(код і найменування спеціальності)
Галузь знань 08 Право___________________

(шифр і назва галузі з н а н ь ) ____________________
Прізвище, ім’я
здобувана вищої освіти: ГЛАЗУНОВА Дар я Олегівна
e-mail, телефон, адреса здобувана вищої освіти е-таі: daria.hlazunova@st.pdaa.edu.ua

тез.: +38 06817.76797., Поптавський р-н, с. Кова..півка, ву ї. 1 Іокровська. НІ_________________
Заклад вищої освіти, що направляє Полтавська державна аграрна академія________
Країна Україна_____________________________________

№
з/п

Перелік компонент освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми або відповідних 
компетентностей та результатів навчання, 
що опановуватимуться у закладі вищої освіти - 
партнері

Кількість Форма
підсумкового
семестрового

контролю

кредитів
ЄКТС

годин

1. «Адміністративне судочинство» навчальна 
дисципліна

5 150 залік

Підпис здобувана вищої освітиС _______
___________________  з і  o g .i& b zo їх ата

/2 О

Полтавська державна аграрна академія (ЦД 
Запропоновану програму договору навчання схвале
Підпис координатора від навчально-науков^гуі@ 
інституту економіки, управління, права //.ш-о 
та інформаційних технологій
Підпис СВ1ТЛИЧНА
Дата Ъ<.0$.ХС-г~О

динатора від ПДАА

IX ПИСАРЕНКО
ЮЗ -&D&JD

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Цим самим підтверджуємо, що попередньо погоджену програму академічної 
мобільності договору навчання схвалено нам и^^г^.
Підпис координатора від 
кафедри правознавства 
Полтавського інституту економіки і права 
Університету «Україна»

динатора від Полтавського 
оміки і права Університету

Підпи 
Дата з-f- І/. Юою

mailto:daria.hlazunova@st.pdaa.edu.ua


ТРИСТОРОННІЙ ДОГОВІР МІЖ ЗДОБУВАЧЕМ вищої ОСВІТИ, 
АКАДЕМІЄЮ ТА ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ -  ПАРТНЕРОМ 

ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Навчальний рік 2020/2021 
Освітньо-професійна програма Правознавство
Спеціальність 081 Право_____________________

(код і найменування спеціальності)
Галузь знань 08 Право_______________________

(шифр і назва галузі знань)_________________________________
Прізвище, ім’я
здобувана вищої освіти: ЧАПЛИПНА Анастасія Русланівна 
e-mail, телефон, адреса здобувана вищої освіти е-таі:
яnяstяsiia■p,hяplyl^ina@.st.pdяя.e,f^ll.llя теп.: +38 066194041 1; м. Полтава., вуд.. Сортувальна, 55.
Заклад вищої освіти, що направляє Полтавська державна аграрна академія_______
Країна Україна_____________________________________

№ з 
з/п

Перелік компонент освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми або відповідних 
компетентностей та результатів навчання, 
що опановуватимуться у закладі вищої освіти - 
партнері

Кількість Форма
підсумкового
семестрового

контролю

кредитів
ЄКТС

годин

1. «Адміністративне судочинство» навчальна 
дисципліна

5 150 залік

Підпис здобувана вищої освіти_
З-А 03 ЯО &€) Дата

( ~<А- У

Полтавська державна аграрна академія (П Д ^^ У  ’ 
Запропоновану програму договору навчай
Підпис координатора від навчально-науково 
інституту економіки, управління, права 
та інформаційних технологій
Підпис ^ М ^ А . СВІТЛИЧНА
Дата -ЗА с§. Ццоз-О___________

Т И  !

инатора від ПДАА

. ПИСАРЕНКО

Ъё̂ оеиО

3YW - W*ZO


