ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ
УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ У 2018 РОЦІ
Київський університет права НАН України
оголошує
прийом до аспірантури на 2018 рік з таких спеціальностей (спеціалізацій):
Спеціальність - 081- Право
 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних та
правових учень;
 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право;
 12.00.04 - господарське право; господарсько - процесуальне право;
 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення;
 12.00.07

-

адміністративне

право

і

процес;

фінансове

право;

інформаційне право;
 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право.
Спеціальність - 293 - Міжнародне право


12.00.11- міжнародне право.

Термін навчання в аспірантурі (на денній та заочній формах) - 4 роки.
Підготовка в аспірантурі здійснюється:


за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах договору).

Вступники до аспірантури подають особисто до Приймальної комісії такі
документи:
1) заяву у паперовій формі;
2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи,
в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
3) список опублікованих наукових праць (за наявності); вступники, які
не мають опублікованих праць, подають наукову доповідь (реферат), з
обраної ними наукової спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о;
5) копію диплома магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності; копію додатку до
диплома з оцінками;
6) копію паспорта громадянина України (паспорта громадянина
України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і
громадянство);
7) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної
особи;
8) два поштових конверти із власною адресою проживання;
9) чотири фотокартки розміром 3×4;
10) згоду на збір та обробку персональних даних.
Вступні випробування
Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії,
беруть участь у конкурсному відборі та складають такі вступні
випробування:
–
додаткове вступне випробування (в разі необхідності) для осіб, які
вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка
зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);
–
зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності);
–
з англійської мови за програмою, яка відповідає рівню В2
загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Наявність у вступника
до аспірантури сертифікату рівня В2 автоматично зараховується як оцінка за
вступне випробування за 100-бальною шкалою.
Заяви і документи до аспірантури приймаються з 27 серпня по 25
вересня 2018 року
за адресою: 03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-А кім. 218
тел.(096)97-79-927.
E-mail: Raisa_Academia@ukr.net
Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 10 до
17 год. (перерва з 13 год. до 14 год.).
З правилами прийому на 2018 рік та програмами вступних випробувань
більш детально можна ознайомитися на сайті Київського університету
права НАН України (розділ «Аспірантура»).

