НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИ ЗАМОВЛЕННЯМ
для здобуття освітнього ступеня магістра
Денна форма навчання
Спеціальність 081 «Право»
Строк навчання – 1 рік 6 місяців
Спеціалізація: факультет № 3 – поліції досудового розслідування
Обсяг набору - 50 осіб
Вступник звертається до відділу кадрів територіального підрозділу
Національної поліції за місцем роботи для оформлення особової справи.
Вступні випробування:
1. Додатковий екзамен складають особи, які вступають на основі ступеня
бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю.
2. Єдине фахове вступне випробування
передбачає виконання
екзаменаційної роботи (тесту), що містить три блоки тестових завдань:
перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей,
що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення, критичне
мислення, логічне мислення;
другий блок – тест із шести базових юридичних (правничих) дисциплін,
що включає конституційне право України, адміністративне право України,
цивільне право України, цивільне процесуальне право України, кримінальне
право України, кримінальне процесуальне право України;
третій блок – тест з іноземної мови (англійська мова, німецька мова або
французька мова на вибір).
Приймальна комісія, під час подачі документів в день реєстрації
(документ, що посвідчує особу та громадянство, ідентифікаційний номер,
документ державного зразка про раніше здобутий ступінь вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ та
додаток до нього), реєструє вступника для проходження єдиного фахового
вступного випробування та видає йому екзаменаційний листок.
УВАГА: Інформацію
про іноземну мову, з якої особа бажає
виконувати блок Іноземна мова (англійська мова або німецька мова, або
французька мова), а також населений пункт, у якому вступник бажає
скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ може проводитись в
обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах
Слов’янськ, Маріуполь Донецької області, місті Сєвєродонецьк Луганської
області) вступник надає під час реєстрації.
Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного
листка.

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна
сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером
екзаменаційного листка та РІN-кодом, указаним у ньому.
3 серпня 2017 року вступникові необхідно прибути до пункту тестування
з екзаменаційним листком і документом, що посвідчує особу (серія та номер
якого вказані в екзаменаційному лиску), та пройти єдине фахове вступне
випробування.
Допуск вступника до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та
припиняється за 10 хвилин до початку єдиного фахового вступного
випробування (початок о 10.00).
Офіційне оголошення результатів єдиного фахового вступного
випробування здійснюється шляхом їх розміщення на офіційних сторінках
вступників «Кабінет вступника» 15 серпня 2017 року.
Прийом документів – до 13.07.2017
Проведення реєстрації – 23.07.2017
Проведення вступних іспитів – 03.08.2017
Оприлюднення рейтингового списку – до 12.00 29.08.2017
Зарахування - до 05.09.2017
УВАГА: Для осіб, які бажають брати участь у конкурсному відборі на основі
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки):
Прийом документів – до 05.07.2017
Проведення реєстрації – 15.07.2017
Проведення вступних іспитів:
- 18.07.2017 (додаткове вступне випробування),
- 03.08.2017 (єдине фахове вступне випробування з використанням
елементів ЗНО)
Оприлюднення рейтингового списку – до 12.00 29.08.2017
Зарахування - до 05.09.2017

