Дуальна освіта
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВСТУПУ НА МАГІСТЕРСЬКУ ПРОГРАМУ
«ФІСКАЛЬНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»
спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи

Строки проведення вступної кампанії
прийом документів – з 10.07.2019 р. по 23.07.2019 р. включно;
вступні випробування – з 24.07.2019 р. по 26.07.2019 р. включно;
формування рейтингових списків – з 27.07.2019 р. по 04.08.2019 р.
включно;
✓ виконання вимог до зарахування – з 05.08.2019 р. по 10.08.2019 р.
включно;
✓ зарахування – 11.08.2019 р.
1.
✓
✓
✓

Після зарахування студент має пройти конкурсу на посаду державного
службовця в органах ДПС відповідно до чинного законодавства.
Для цього є обов’язковим наявність Посвідчення про вільне володіння
державною мовою (можна отримати в УДФСУ, посилання на сайт з
інформацією – https://cutt.ly/ZvxXWW)
2. Перелік документів необхідних для вступу на магістерську програму
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто
оригінали:
✓ документа, що посвідчує особу;
✓ облікової картки платника податків;
✓ військово-облікового документа для військовозобов'язаних;
✓ документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього;
✓ документів, які підтверджують право вступника на зарахування за
співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та
квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у
конкурсі за іспитами.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
✓ копію документа, що посвідчує особу;
✓ копію облікової картки платника податків;
✓ копію військово-облікового документа – для військовозобов'язаних;
✓ копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень,
на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
✓ копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування
/ єдиного вступного іспиту;
✓ чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії
Університету.
Відповідно до Правил прийому до УДФСУ в 2019 році

Посилання на сайт для отримання додаткової
інформації – http://www.nusta.edu.ua/bakalavr3/

ВСТУПАЙТЕ ДО НАС НА НАВЧАННЯ!
Контакти для отримання додаткової інформації:
Тф: (04597) 61-599, (050) 184-6708
Електронна пошта: 33.01@nusta.edu.ua

