ІІ ВИЩА (ПІСЛЯДИПЛОМНА) ОСВІТА
З огляду на необхідність неперервного професійного зростання громадян,
постійного оновлення напрямів, змісту і форм навчання відповідно до потреб
економічного та соціального розвитку України, Київський університет права
НАН України організовує набір на ІІ вищу (післядипломну) освіту для
бакалавра або магістра за іншою спеціальністю.
Зокрема, Київський університет права НАН України здійснює
підготовку фахівців з числа громадян, які мають вищу освіту (психологічну,
філологічну, економічну тощо) і бажають набути юридичні знання для
підвищення свого професійного рівня, отримати професію юриста для
подальшого використання отриманої раніше спеціальності або з метою
перекваліфікації.
Значна потреба виникає у підготовці юристів з числа осіб, які мають
вищу освіту в різних галузях, оскільки у сучасних умовах при
вирішенні складних правових питань буває недостатнім використання лише
юридичних знань для надання кваліфікованої і різноманітної правової
допомоги.
Потребують ґрунтовних правових знань бізнесмени, керівники підприємств,
банкіри, котрі хочуть самостійно орієнтуватися у правових аспектах своєї
діяльності. Неабияким попитом користується друга вища юридична освіта у
представників громадських організацій, установ, державних службовців тощо.
Навчальна програма, яка реалізується в КУП НАНУ, розрахована на
різноманітні професійні групи – від інженера, який цікавиться правом, до
відповідальних працівників органів публічної влади.

!!!

Відповідно до Правил прийому до Київського університету права
Національної академії наук України особи з дипломом бакалавра /
магістра за іншою спеціальністю мають право вступати на 2 курс за
результатами фахового вступного випробування (тестування з фахових
юридичних дисциплін).
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ:
- заява в паперовій формі, заповнена особисто вступником
- документ, що посвідчує особу (паспорт) оригінал та копія
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього оригінал та копія

- військовий
квиток
або
посвідчення
про
приписку
військовозобовязаних оригінал та копія
- ідентифікаційний код оригінал та копія
- чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см
- два поштових конверти із власною адресою проживання

для

І ТА ІІ ЕТАПИ ВСТУПУ НА ІІ ВИЩУ ОСВІТУ ДЛЯ БАКАЛАВРА
АБО МАГІСТРА ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:
- 12 липня 2018 року / 24 липня 2018 року
початок прийому заяв та документів.
- О 18.00 годині 24 липня 2018 року / о 18.00 годині 05 серпня 2018 року
закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати
фахові вступні випробування.
- 25 липня – 31 липня 2018 року / 06 серпня – 11серпня 2018 року
строки проведення фахових вступних випробувань.
- не пізніше 12 години 02 серпня 2018 року / не пізніше 12 години 12
серпня 2018 року
термін оприлюднення рейтингового списку вступників.
- не пізніше 30 вересня 2018 року / не пізніше 19 вересня 2018 року
термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та / або
юридичних осіб.

