Електронний вступ - 2018

1.
Вступники для здобуття ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за
співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі.
Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за
адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua (допомога в реєстрації on-line можлива безпосередньо в
Центрі інформаційних систем і технологій Київського міжнародного університету).
2. Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Заява в паперовій

формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Київського міжнародного
університету.
Адреса приймальної комісії:
Київський міжнародний університет,
вул. Львівська, 49, м. Київ
Тел: +380 68 920 36 89, +380 63 935 19 28, +380 44 594 03 04
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00; субота – з 9:00 до 14:00.

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
• адресу електронної пошти, до якої має доступ;
• серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
• номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної середньої освіти);
• серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий.
4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній
базі.
5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені в пункті 1
цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для
доступу до особистого електронного кабінету. У разі втрати логіна та пароля вступник може
відновити їх за умови звернення до служби підтримки адміністратора Єдиної бази.
6. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе:
стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням
телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту,
визначений відповідно до пунктів 2, 5 розділу VII Умов прийому, та обирає вищий
навчальний заклад і напрям (спеціальність).
7. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до
якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання
електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».
8. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному
кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або
«Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус
«Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».

