Вступ 2018: терміни
Етап вступної кампанії

Терміни

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

04 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів

26 липня 2018 р.

Проведення вступних іспитів

з 26 липня по 06 серпня 2018 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників

09 серпня 2018 р. не пізніше 12-00

Закінчення строку виконання вимог до зарахування

10 серпня 2018 о 18-00

Оприлюднення оновленого списку рекомендованих до
зарахування

11 серпня 2018 р. не пізніше 12-00

Зарахування за державним замовленням

12 серпня 2018 р.

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

після зарахування на місця
державного замовлення
відповідної спеціальності – не
пізніше 30 вересня 2018 р.

Вступ 2018: фахові випробування
Дата проведення

Місце проведення

Час

Фахове вступне випробовування (іспит)
30 липня 2018 р.

Науковий корпус, Н-119 (вул.
Римського-Корсакова, 2)

14-00

Консультація з фахового вступного випробування
27 липня 2018 р.

Науковий корпус, Н-110 (вул.
Римського-Корсакова, 2)

14-00

Вступний іспит з іноземної мови
05 серпня 2018 р.
(англійська, німецька,
французька)

Перелік груп та місце
проведення буде
повідомлено додатково

І зміна о 9-00,
ІІ зміна о 13-00,
ІІІ зміна о 16-00

Додаткові фахові вступні випробування (українська мова) для осіб, які
вступають на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю
26 липня 2018 р.

Науковий корпус, Н-119, Н121 (вул. РимськогоКорсакова, 2)

10-00

Вступ 2018: магістратура
Особи, які навчаються у СумДУ, мають право на навчання
одночасно за декількома освітніми програмами, а також у
декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки
однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти
державного бюджету.
Не допускається одночасне навчання на денній формі
навчання
за
двома
чи
більше
спеціальностями
(спеціалізаціями,
освітніми
програмами,
напрямами
підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного або
місцевого бюджетів

Вступ 2018: магістратура
Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця
державного та регіонального замовлення в
закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних
пропозиціях.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в
конкурсі на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб не обмежується

Вступ 2018: магістратура
Абітурієнт
звільняється
від
складання
вступного іспиту з іноземної мови за наявності
мовного сертифікату не нижче рівня B2 :
 англійської – TOEFL, International English
Language Testing 7 System , Cambridge English
Language Assessment;
 німецької – TestDaF;
 французької – DELF або DALF

Додаткові бали за особливі успіхи у навчальній
та/або науковій діяльності

