Додаток 9 до Правил прийому на навчання
до Університету державної фіскальної служби України в 2019 році

Порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства,
до Університету державної фіскальної служби України
1. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства для здобуття
освітнього ступеня бакалавра, магістра та на денну та заочну форми навчання в
університеті здійснюється з 12 липня до 1 листопада 2018 року.
2. Навчання іноземців за денною та заочною формами навчання
здійснюється на підставі документів про раніше здобуту освіту, які були
отримані не раніше ніж за 10 років до дати звернення із заявою щодо вступу до
Університету ДФС України.
3. Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного
освітнього ступеня та освітньо-кваліфікаційного рівня є володіння ним мовою
навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що
підтверджується висновком приймальної комісії.
4. Для зарахування іноземець подає такі документи:
1) заяву-анкету;
2) оригінал та копію документа про попередню освіту;
3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому
міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
4) копію документа про народження;
5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом
охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець,і виданий не пізніше ніж за два
місяці до від’їзду на навчання в Україну;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує
особу без громадянства з перекладом на українську мову та завірено
нотаріально;
7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з
країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної
допомоги);
8) 6 кольорових фотокарток розміром 60 х 40 мм;
9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 4 цього пункту, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно
застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною
закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України.
5. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується
прийом на навчання, нормативні терміни навчання Університету ДФС України
вказані в додатку 1 Правил прийому.
6. Вступні випробування (співбесіди) для здобуття ступеня бакалавра
проводяться предметними екзаменаційними комісіями з 21 липня 2018 року
згідно затвердженого графіка в декілька сесій:

Галузь знань

Вступні випробування
(співбесіди)
Історія України

Право
Соціальні та поведінкові науки, Управління та
Математика
адміністрування, Інформаційні технології
Рівень знань оцінюється за шкалою: достатній та недостатній.

7. Вступні випробування (співбесіди) для здобуття ступеня магістра
проводяться фаховими атестаційними комісіями з 21 липня 2018 року згідно
затвердженого графіка в декілька сесій:
Освітній ступінь
Магістр

Вступні випробування (співбесіди)
1) фахове випробування за відповідною
спеціальністю;
2) іноземна мова.

Результати співбесіди оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів з кожного
конкурсного предмету. До участі у конкурсному відборі допускаються особи,
рівень знань яких з конкурсних предметів оцінений не нижче 50 балів.
8. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно
до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів
вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05
травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27
травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою
продовження навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру
першого року навчання його власника.
9. Зарахування до Університету ДФС України на навчання за рахунок
коштів юридичних, фізичних осіб проводиться на основі рекомендацій
Приймальної комісії за результатами вступних випробувань (співбесід) за
конкурсом окремо з кожної спеціальності і форми навчання.
10. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття освітніх ступенів
бакалавра, магістра на денну та заочну форми, зараховуються до університету не
пізніше 1 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в
Єдиній базі.

