ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
оголошує прийом на навчання на денну та заочну форми
для отримання ступеня магістра у 2020 році

для спеціальності 081 Право
Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра на основі ступеня
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають за
спеціальністю 081 Право здійснюється за результатами:
єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної
мови (англійська, німецька, французька або іспанська), який передбачає
використання
організаційно-технологічних
процесів
здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання;
єдиного фахового вступного випробування у формі тесту з права та
тесту з загальних навчальних правничих компетентностей, який передбачає
використання
організаційно-технологічних
процесів
здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання.
Ліцензійний обсяг: денна форма – 10; заочна форма – 10.
Термін навчання за освітнім ступенем магістра – 1 рік 4 міс.
Вартість навчання 2020 року вступу:
денна форма – 22500 грн,
заочна форма – 18000 грн.

Перелік документів:
- заява;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього;
- екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної
мови/єдиного фахового вступного випробування;
- копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
- копія військового квитка або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної
дільниці), оригінал документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) та додатка до нього вступник пред’являє особисто.
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Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на навчання за
ступенем магістра, фахові випробування, що проводить Луцький НТУ,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в
такі строки:
Денна та заочна
Етапи вступної кампанії
форми навчання
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з
з 12 травня до
іноземної мови та єдиного фахового вступного
18.00 години
випробування
05 червня 2020 року
Початок прийом заяв та документів для осіб, які
12 травня 2020 року
вступають на основі вступних іспитів
Закінчення прийому документів для осіб, які вступають
05 червня 2020 року
на основі вступних іспитів
Основна сесія єдиного вступного іспиту
01 липня 2020 року
Основна сесія єдиного фахового вступного
03 липня 2020 року
випробування
Реєстрація електронних кабінетів вступників,
01 серпня 2020 року
завантаження необхідних документів
Початок прийом заяв та документів
05 серпня 2020 року
Закінчення прийому документів для осіб, які вступають
на основі результатів єдиного вступного іспиту та
22 серпня 2020 року
єдиного фахового вступного випробування
Надання рекомендацій для зарахування за державним
не пізніше ніж
замовленням
01 вересня 2020 року
Виконання вимог до зарахування на місця державного
до 18.00 години
замовлення
06 вересня 2020 року
Наказ про зарахування за державним замовленням
11 вересня 2020 року
Надання рекомендацій до зарахування та
оприлюднення списку рекомендованих для вступників,
11 серпня 2020 року
які вступають на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
Виконання вимог до зарахування вступниками, які
Перший етап
отримали рекомендації до зарахування та зарахування 14 вересня 2020 року
на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб
Переведення на вакантні місця державного,
регіонального замовлення та на місця за рахунок
не пізніше
цільових пільгових державних кредитів осіб, які
15 вересня 2020 року
зараховані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
Виконання вимог до зарахування вступниками, які
Другий етап
отримали рекомендації до зарахування та зарахування
30 вересня 2020 року
на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб
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