Додаток 6

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Правила прийому до аспірантури ПЗВО “Київський міжнародний
університет» (далі - Університет) розроблені відповідно Умов прийому на
навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України 11 жовтня 2019 року № 1285,
зареєстрованих e Міністерстві юстиції України 2 грудня 2019 року за №
1192/34163.
Університет оголошує прийом на навчання за третім освітньо-науковим
рівнем для здобуття ступеня доктора філософії за наступними спеціальностями:
Галузь знань

Спеціальність

01 Освіта

015 Професійна освіта

08 Право

081 Право

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи,
які здобули ступінь вищої освіти магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліст).
Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб.
Прийом заяв та документів на навчання для здобуття ступеня доктора
філософії здійснюється:
на денну форму навчання:
з 13 липня по 22 липня 2020 року;
на заочну форму навчання:
з 1 вересня по 15 вересня 2020року.
Вступні випробування проводяться відповідно:
з 23 по 30 липня 2020 року;
з 16 по 23 вересня 2020 року.
Вступники для здобуття ступеня доктора філософії надають такі документи:
− заяву на ім’я президента університету;
− особовий листок з обліку кадрів;
− список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
− копію диплома магістра (спеціаліста) про закінчення закладу вищої
освіти з копією додатку до диплому;
− рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності);
− копія паспорта громадянина України або документу, що засвідчує особу
та громадянство та копію витягу із державного демографічного реєстру щодо
реєстрації місця проживання (у разі подання паспорту у вигляді ID картки);
− копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
− дві фотокартки 3х4;
− трудова книжка (для денної форми навчання).
Паспорт та диплом про повну вищу освіту надаються вступником особисто.
Початок навчання в аспірантурі:
з 01 вересня 2020 року – денна форма навчання;

з 01 жовтня 2020 року – заочна форма навчання;
Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до складання вступних
випробувань до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання
випробувань згідно з чинним законодавством.
Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
складаються з вступних іспитів:
−
зі спеціальності в обсязі освітньої програми підготовки магістрів
(спеціалістів) за обраною спеціальністю в аспірантурі. Оцінюється іспит за 100бальною шкалою;
−
з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив
свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів
TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом
Сambridge English Language Assessment, отримані впродовж останніх двох років,
що засвідчують рівень В2, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом. Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної
мови, що засвідчують рівень В2, проводить відповідна кафедра іноземних мов до
початку вступних іспитів. Оцінюється іспит за 100-бальною шкалою.
Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування до аспірантури,
формуватиметься за формулою:
КО=ВІС+ВІІМ, де:
ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності;
ВІІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або наявність
міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівень В2 (замість
вступного іспиту з іноземної мови).
Зарахування проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступні іспити. У
разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до
аспірантури мають вступники:
−
які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах,
конференціях;
−
які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з
відзнакою;
−
рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою інституту або
факультету закладу вищої освіти, наукової установи.
З вступниками до аспірантури проводиться співбесіда та опитування з
метою визначення їх наукових інтересів та відповідності змісту освітньо-наукової
програми їх науковим інтересам.
Особи, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань або спеціальності,
ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста) перед складанням
іноземної мови та іспиту зі спеціальності складають додаткове фахове вступне
випробування, яке оцінується за двобальною шкалою: «зараховано» або «не
зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник
отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного
іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.
Термін навчання в аспірантурі за очною (денною) або заочною формою не
перевищує 4 роки.

