ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ
Київський університет права НАН України
оголошує
прийом до аспірантури на 2021 рік з таких спеціальностей:
Спеціальність – 081 - «ПРАВО»
 теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень;
 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 господарське право; господарсько - процесуальне право;
 трудове право; право соціального забезпечення;
 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Спеціальність - 293 – «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

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, яка подається вступником особисто до Приймальної комісії
КУП НАНУ;
2) копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
3) копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
4) згоду на збір та обробку персональних даних;
5) копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
6) автобіографію;
7) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник
працює;
8) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
9) список опублікованих наукових праць (за наявності); вступники, які не мають
опублікованих праць, подають наукову доповідь (реферат), з обраної ними наукової
спеціальності;
10) міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності).
Оплата за навчання аспірантів для набору на 2021/2022 навчальний рік, у грошовій одиниці
України – гривні:
Форма навчання
Кількість
Вартість навчання за рік
навчальних років
Для аспірантів денної форми
4
24 500 грн.
навчання
Для аспірантів заочної форми
навчання

4

23 500 грн.

Документи приймаються з 25 серпня по 23 вересня 2021 року за адресою:
03142, м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 7-А кім. 218.
Телефон для довідок: 096-97-79-927. E-mail: aspirantura@kul.kiev.ua

