ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАБІР НА НАВЧАННЯ
ЗА ПРОГРАМАМИ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Київський міжнародний університет (далі КиМУ) здійснює набір на
навчання за освітніми програмами на здобуття другої вищої освіти у
відповідності до Правил прийому до Київського міжнародного університету в
2017 році на :
- перший (бакалаврський) рівень;
- другий (магістерський) рівень.
1.2. Набір слухачів здійснюється для надання освітніх послуг за програмами
другої вищої освіти за спеціальностями та спеціалізаціями з числа акредитованих
в Київському міжнародному університеті в межах вакантних місць ліцензійного
обсягу відповідних спеціальностей та спеціалізацій.
1.3. Слухачами КиМУ за програмами другої вищої освіти можуть бути особи, які
вже здобули вищу освіту.
1.3.1. Особи, які раніше здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст», «бакалавр» можуть навчатися за програмою здобуття
другої вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за обраною спеціальністю.
1.3.2. Особи, які раніше здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», можуть навчатися за програмою
здобуття другої вищої освіти другого (магістерського) рівня.
1.4. Форма навчання: денна і заочна.
1.5. Набір слухачів здійснює Приймальна комісія Київського міжнародного
університету відповідно до правил прийому до Київського міжнародного
університету в 2017 році.
1.6. Навчання за програмами другої вищої освіти проводиться за договором між
Київським міжнародним університетом та замовником навчання на платній
основі. Замовником освітніх послуг може бути фізична або/та юридична особа.
1.7. Перелік документів для набору на навчання за програмами другої вищої
освіти:
- заява на ім’я президента;
- диплом про вищу освіту;
- додаток до диплому;
- копія паспорта (1, 2, 11 сторінки);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
Копії документів завіряються при наданні документів за наявності
оригіналів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
ІІ. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
2.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за
результатами вступних випробувань:
- для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше
здобутого ступеня бакалавра, спеціаліста у формі фахового вступного
випробування;
- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі раніше
здобутого ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра у формі фахового вступного
випробування та вступного випробування з англійської мови.
2.2 Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який
розраховується відповідно до Правил прийому Київського міжнародного
університету.
ІІІ. СТРОКИ ПРИЙОМУ
3.1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста за денною формою навчання строки прийому заяв та документів
закінчуються о 18.00 годині 24 липня.
Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня.
3.2 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста за заочною формою навчання строки прийому заяв та документів і
проведення вступних випробувань здійснюється в два тури:
1 тур - прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі,
починається 12 липня і закінчується: о 18 год. 00 хв. 20 липня;
вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно;
2 тур - прийом заяв та документів закінчується: о 18 год. 00 хв. 15 вересня;

вступні іспити проводяться з 16 до 19 вересня включно.
3.3 Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою
навчання строки прийому заяв та документів закінчується о 18.00 годині 24
липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня.
3.4 Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою
навчання строки прийому заяв та документів і проведення вступних випробувань
здійснюється в два тури:
1 тур - прийом у заяв та документів для участі у конкурсному відборі,
починається 12 липня і закінчується: о 18 год. 00 хв. 20 липня,;
вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно;
2 тур - прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі
починається 1 вересня і закінчується: о 18 год. 00 хв. 15 вересня;
вступні іспити проводяться з 16 до 19 вересня включно.
ІV. ЗАРАХУВАННЯ
4.1 Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення
прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.
4.2. Накази про зарахування на навчання видаються президентом КиМУ на
підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з
додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на
інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті КиМУ у
вигляді списку зарахованих.
4.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника,
передбачених Правилами прийому до Київського міжнародного університету .

