ВСЕСВІТ МОЖЛИВОСТЕЙ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до МАГІСТРАТУРИ
у 2019 р.

Сертифікти з іноземної мови
(не нижче рівня В2) або
результат ЄВІ можуть бути
перезараховано для вступу на
інші спеціальності
При вступі на умовах повної
оплати на основі ступеня
магістр/спеціаліст є можливість
складати іноземну мову без ЗНО

Заяви подаються тільки у письмовій
формі
Розширено перелік спеціальностей
для складання ЄВІ*

Вступна
кампанія
2019

Додаткові фахові іспити як
умова допуску до конкурсу
(результат – склав/не склав)

Приймаються сертифікати
ЄВІ тільки за 2019 р.
ЄФВВ** - 2018 р., 2019 р.

Спеціальні умови вступу для
певних категорій осіб
5 заяв на місця державного
замовлення

*ЄВІ – єдиний вступний іспит з іноземної мови;

**ЄФВВ – єдине фахове вступне випробування з права та загальних правничих компетентностей

Спеціальність 081 Право
освітні програми:
- Правознавство;
- Інтелектуальна власність;
- Медичне право

-

Спеціальність 281 Публічне управління
і адміністрування
(освітня програма «Державна служба»)

Спеціальності:
051 Економіка;
061 Журналістика;
071 Облік і оподаткування;
072 Фінанси, банківська справа
та страхування;
073 Менеджмент;
075 Маркетинг;
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність;
122 Комп’ютерні науки;
281 Публічне управління і адміністрування;
292 Міжнародні економічні відносини

Решта спеціальностей

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 ПРАВО
Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

з 13 травня по 03 червня
13 - 31
травня

Додаткове фахове вступне
випробування для осіб, які
здобули ступінь вищої освіти
за іншою спеціальністю

10 - 23
липня
10
серпня
до 18:00

17 - 25
червня

Прийом заяв
та документів

Виконання вимог
до зарахування на
бюджетні місця

Прийом заяв та документів від
осіб, які мають спеціальні
умови участі в конкурсному
відборі (іспити у СумДУ)

05
серпня
11
серпня
до 12:00

02 і 04
липня

Сесії
ЄВІ та ЄФВВ

Оприлюднення рейтингового
списку вступників

Зарахування на
бюджетні місця

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
- 051 Економіка;
- 061 Журналістика;
- 071 Облік і оподаткування;
- 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
- 073 Менеджмент;
- 075 Маркетинг;
- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
- 122 Комп’ютерні науки;
- 281 Публічне управління і адміністрування;
- 292 Міжнародні економічні відносини
02
липня

Сесія ЄВІ

Оприлюднення
не пізніше
рейтингового списку
05 серпня
вступників

10 - 23
липня

Прийом заяв та
документів

10
серпня
до 18:00

Виконання вимог
до зарахування на
бюджетні місця

Реєстрація на ЄВІ

з 13 травня
по 03 червня
13 - 31
травня

Додаткове фахове вступне
випробування для осіб, які
здобули ступінь вищої освіти за
іншою спеціальністю

17 - 25
червня

Прийом заяв та документів від
осіб, які мають спеціальні умови
участі в конкурсному відборі
(іспити у СумДУ)

05 - 26
липня
11
серпня
до 12:00

Проведення фахових
і додаткових вступних
випробувань
Зарахування на
бюджетні місця

РЕШТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
08 - 23
липня

05 - 26
липня

Прийом заяв та
документів

02
серпня
до 12:00

Оприлюднення рейтингового
списку вступників

07
серпня

Проведення фахових
і додаткових вступних
випробувань

05
серпня
до 18:00

Зарахування
на бюджетні місця

Виконання вимог до
зарахування на бюджетні
місця

30
вересня

Зарахування
на умовах повної оплати

з 01 по 23 жовтня – додатковий прийом документів на умовах повної оплати за заочною/дистанційною
формою здобуття освіти (окрім спеціальності 081 Право)

ЗАПРОШУЄМО НА
НАВЧАННЯ!

Консультаційні центри СумДУ з питань вступу

вул. Римського-Корсакова, 2,
корпус Ц, к. ЗЗ9А
тел. 68-78-42, 68-77-74,
(050) 052-70-10

вул. Петропавлівська, 57,
корпус 2, к. 136
тел. 66-51-35

vstup.sumdu.edu.ua

