До уваги вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня
магістра!
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної
мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається з 9:00 12
травня та закінчується о 18:00 05 червня 2020 року.
Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит
(ЄВІ) – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття
ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста). ЄФВВ та ЄВІ проходять із використанням
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання.
ЄФВВ передбачає виконання тесту з права та загальних навчальних
правничих компетентностей.
ЄВІ – це тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької
або іспанської).
Вступникам, які бажають здобути ступінь магістра в Одеському державному
університеті внутрішніх справ за спеціальністю 081 «Право» потрібно складати
ЄВІ та ЄФВВ. Вступникам, які бажають здобути ступінь магістра на основі
здобутого ступеня бакалавра в Одеському державному університеті внутрішніх
справ за спеціальностями 262 «Правоохоронна діяльність» та 124 «Системний
аналіз» потрібно складати ЄВІ.
Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну
електронну адресу Приймальної комісії Одеського державного університету
внутрішніх справ vstup_oduvs@ukr.net скановані копії (фотокопії):
заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення
екзаменаційного листка (зразок додається);
документа, що посвідчує особу;

облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків);
документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний
рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що
відповідає досягнутому віку вступника (з урахуванням норм, наведених у
пунктах 3–7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи,
фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що
посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус
особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством
внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/341117);
довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання
та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в
поточному році в закладах вищої освіти МВС за державним замовленням та
персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). У довідці обов'язково повинні
бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався
вступ.
У темі листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові.
У тексті листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові
(повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).
Телефон для довідок (048) 795-50-09
Приймальна комісія

