
АНКЕТА  АБІТУРІЄНТА 

 
Форма навчанняДенна Заочна  (дистанційна) 

 

 

БАЖАНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  / СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ : 
 

o Телекомунікації та радіотехніка 
o Телекомунікаційні системи та мережі 
o Мобільні телекомунікації та системи  цифрового телебачення 
o Енергозберігаючі технології в телекомунікаціях 
o Волоконно-оптичні системи передачі 
o Супутникові телекомунікації та навігаційні системи 

o Інженерія програмного забезпечення 

o Комп’ютерна інженерія 

o Комп’ютерні науки 

o Інформаційні системи та технології 

o Системний аналіз 

o Кібербезпека 
o Інформаційна та кібернетична безпека 
o Системи інформаційного та кібернетичного захисту 
o Управління інформаційною та кібернетичною безпекою 

o Менеджмент 

o Публічне управління та адміністрування 

o Маркетинг 

o Економіка 

o Економіка підприємств ІТ-бізнесу 

o Соціологія 

o Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

o Документознавство та інформаційна діяльність 
o Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю 

o Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 

Прізвище ___________________________________________________________________ 

 

Ім’я____________________________ По батькові__________________________________ 

 

Телефон______________________________e-mail_________________________________ 

 

Закінчив(-ую)___________________________________________________________________ 
 назва навчального закладу, рік закінчення7 

«____» ___________________  2017 р. 

 
Адреса:  м.Київ, вул.Солом’янська, 7  Сайт Університетуwww.dut.edu.ua 
Телефони для довідок: 050-41-517-41, 044-248-03-07,                                           
______________________________________________ 
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