СПІЛЬНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА КИЇВСЬКОГОУНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА
НАН УКРАЇНИ З ВАРНЕНСЬКИМ ВІЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМ.
ЧОРНОРИЗЦЯ ХРАБРА

Ви бажаєте отримати справжню європейську освіту за доступні кошти, мати
унікальний досвід навчання у справжніх європейських вищах? Сьогодні Ви маєте такий
унікальний шанс завдяки спільній магістерській програмі Київського університету права
НАН України з Варненським вільним університетом ім. Чорноризця Храбра.
ОСОБЛИВОСТІ:
 програма відкриває широкі можливості для професійної реалізації її випускників.
Отриманих знань буде достатньо як для працевлаштування в органи та інституції
Європейського Союзу, так і для приватної практики на території Європейського союзу і за
його межами.

 за бажанням, випускники можуть продовжити навчання у Варненському вільному
університеті для отримання науково-кваліфікаційної ступеня «доктор» або в КУП НАНУ
для здобуття наукового ступеня – кандидата юридичних наук

ОСНОВНА МЕТА: підготовка високопрофесійного корпусу юристів-міжнародників та юристів
з глибокими теоретичними знаннями міжнародного та європейського права, котрі досконало
застосовують законодавство різних країн для захисту прав українських громадян поза межами
України, в міжнародних організаціях, а також представляють інтереси зарубіжних фірм, іноземних
громадян в Україні, захищають інтереси держави на міжнародному рівні.

АУДИТОРІЯ: орієнтована на осіб, які хочуть опанувати нові вимоги та знання для
задоволення сучасних потреб висококваліфікованими юристами, спеціалістами,
представниками організацій та всіх інших осіб, які мають необхідність глибоко вивчати
галузь права Європейського Союзу.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: Міжнародне право та безпека
ФОРМАТ: заочний (модульний)
ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 1 рік – 2 семестри
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС:
І МОДУЛЬ: «Базова підготовка» (обов'язкові дисципліни)
ІІ МОДУЛЬ: «Спеціалізована підготовка» (виборкові дисципліни, студенти самостійно можуть
обирати 5-7 навчальних дисциплін )
ІІІ МОДУЛЬ: «Дипломування» (підготовка і захист магістерської роботи).

СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:





Європейська інституційна система
Міжнародне соціальне та трудове право
Комерційне право зарубіжних країн
Міжнародне морське право







Міжнародне екологічне право
Боротьба з міжнародним тероризмом
Глобалізація та регіоналізація в економічному розвитку
Міжнародне кримінальне право
Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності

ЕКСКЛЮЗИВ:
 безкоштовний курс болгарської мови
 підвищення рівня володіння проблематикою в галузі права Європейського Союзу
англійською мовою
КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ: Студент отримує два дипломи:
1. КУП НАНУ (за умови навчання в Університеті одночасно з навчанням за спільною
україно-болгарською магістерською програмою)
2. Диплом ECTS Label и DS Label Магістра права Varna Free University (Болгарія).
ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ, ЩОБ СТАТИ УЧАСНИКОМ ПРОГРАМИ?
РІВЕНЬ ДОСТУПУ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ТА КРИТЕРІЇ ЗАРАХУВАННЯ
КАНДИДАТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

 До програми приймаються кандидати, які мають ступінь бакалавра та продовжують
навчання для отримання диплому спеціаліста або магістра
 Також приймаються особи, які мають повну вищу освіту та працюють.
Прийом документів відбувається у період з 01 липня до 25 вересня 2014 року.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ В VARNA FREE UNIVERSITY

1. Заява;
2. Копія диплому бакалавра (переклад на російську мову завірений нотаріально);
3.
Копія диплому про середню освіту(переклад на російську мову завірений
нотаріально);
4. Медична довідка (перекладена на російську мову, завірена перекладачем та головним
лікарем);
5. Копія паспорта (1,2,11 сторінка);
6. Копія закордонного паспорту;
7. Копія ідентифікаційного коду
8. Чотири фотографії (3х4);
9. Мотиваційний лист (слід аргументовано пояснити причини, що спонукали Вас обрати
Варненський вільний університет ім. Чорноризця Храбара та чому саме в Болгарії Ви
хотіли б навчатися).
КОНТАКТИ
Керівник проекту від КУП НАНУ: ректор, професор Ю.Л.Бошицький
Координатор проекту від КУП НАНУ: декан факультету міжнародних відносин
М.О.Дей (каб.205), тел.:424-33-35, моб. 067-768-52-64
e-mail: dey_kup@mail.ru
Сторінка в соціальній мережі «Вконтакте»: http://vk.com/id217690277

