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Правила
проведення «Рекламна акція - 2019»
Ці Правила встановлюють порядок та умови проведення «Рекламна акція - 2019» з метою
успішного проведення вступної кампанії 2019 року, а також залучення більшого числа
абітурієнтів до вступу у Приватний вищий навчальний заклад-інститут «Українськоамериканський університет Конкордія».
1. Загальні положення
1.1. Правила передбачають установлення різних акційних програм, за умови виконання яких
особи, що будуть брати у них участь, отримають право на одержання знижки в оплаті за
навчання у 1-му семестрі 2019-2020 навчального року або виплати встановленої винагороди.
1.2. Акційна програма «Отримай знижку» надає право на отримання знижки на оплату за І-ий
семестр для українських та іноземних абітурієнтів всіх програм за вказаним графіком.
1.3. Право на отримання винагороди за акційною програмою «Розкажи другу» надається особі,
яка приведе абітурієнта/тів для вступу в УАУК.
1.5. Учасники можуть
сумуються.

обирати участь тільки в одній із

акційніх програм – знижки не

1.6. Бухгалтерія УАУК плату за навчання у відсотках від вартості навчання згідно з обраною
програмою у 1-му семестрі 2019-2020 навчального року зараховує абітурієнтам-учасникам акцій
зі знижкою відповідно до п. 4.2 договорів на навчання, які укладаються Приймальною комісією.
2. Порядок та умови дії акційної програми «Отримай знижку»
2.1. Акційна програма «Отримай знижку» надає право на отримання знижки на оплату за І-ий
семестр для українських та іноземних** абітурієнтів всіх програм та форм навчання з 01.07 –
10.08 2019 року -1500 грн.
2.2. Абітурієнт, який бажає навчатися на вказаних програмах має прийти в приймальну комісію
(Київ, вул.Тургенєвська, 8/14, офіс 1-4) і до вказаних термінів оплатити навчання за І-ий семестр
2019-2020 навчального року (і наступні семестри - за бажанням зі знижкою) та укласти договір
на навчання. Знижка застосовується виключно на першу суму оплати за навчання.
2.3. Випускники бакалаври УАУК, що отримали диплом з відзнакою мають право на знижку у
розмірі 10% на навчання у магістратурі.
** з урахуванням особливостей набору на навчання іноземців згідно з наказом МОН № 1541 від 01.11.2013 № 1541
на підставі рішення відповідно до п. 5 наказу УАУК від 10.05.2019 р. № 10-05/19-А.

3. Порядок та умови дії акційної програми «Розкажи другу»
3.1. Особа, яка приведе абітурієнта для вступу на навчання в УАУК на 2019-2020 навчальний
рік, стає учасником акційної програми «Розкажи другу» тільки в тому випадку, якщо такий
абітурієнт не має права на отримання знижки за іншими акційними програмами.
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3.2. Винагорода за акційною програмою «Розкажи другу» становить 10 (десять) відсотків від
вартості навчання студента за обраною програмою в 1-му семестрі 2019-2020 навчальному році.
3.3. Учасник за цією акцією отримує винагороду в разі виконання таких умов акційної програми
«Розкажи другу»:
особисто присутній при поданні абітурієнтом Приймальній комісії УАУК повного
комплекту документів, передбачених Правилами вступу;
дає згоду на укладання та підписує з УАУК Угоду встановленого зразка, надає копії
паспорта та облікової картки платника податків – фізичної особи;
конкретна сума винагороди, що підлягає виплаті Учаснику акції, визначається після
проведення утримань, передбачених законодавством;
виплата Учаснику акції винагороди здійснюється бухгалтерією УАУК після внесення
абітурієнтом плати за 1-ий семестр навчання в 2019-2020 навчального року згідно з обраною
програмою, не пізніше 25 жовтня 2019 р. при пред’явленні документа, що підтверджує його
особу та облікової реєстраційної картки платника податків – фізичної особи.
4. Порядок та умови дії акційної програми «Активний студент»
4.1. Абітурієнти, що мають найвищий рейтинговий бал за обраною спеціальністю на 1 серпня
2019 р. та подадуть оригінали документів до УАУК не пізніше 7 серпня 2019 року, звільняються
від сплати 50% за навчання*.
4.2. Абітурієнти, які нагороджені золотою медаллю за успіхи у навчанні, звільняються від
сплати за навчання протягом 1-го семестру, впродовж наступних семестрів за умови успішного
навчання (90-100 балів)- звільняються від сплати 50% за навчання*
4.3. Абітурієнти, які отримали 95-100% від максимально можливого загального результату ЗНО
звільняються від сплати за навчання протягом 1-го семестру.
4.4. Студенти – переможці рейтингу- ректора, рейтингу-декана та активні учасники
громадського життя університету одержують разові заохочення.
*за умови відмінного навчання на денній формі
та активної участі в громадському житті університету

Додатки: 1. Договір про навчання зі змінами п.4.2.
2. Зразок Угоди.
Проректор з навчально-методичної
роботи

Л.І Кондратенко

Розглянуто на засіданні Вченої ради
протокол № 4 від 25.04.2019 року

Погоджено:
Головний бухгалтер
Учений секретар
Відповідальний секретар приймальної комісії
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