5. ДРУГА ВИЩА ОСВІТА
Можливі наступні варіанти отримання другої вищої освіти за вечірньою формою
навчання, у тому числі на умовах одночасного навчання за двома спеціальностями
(напрямами):
підготовка бакалаврів протягом 4 років – на основі повної загальної середньої
освіти та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2016 року з трьох
вступних предметів відповідно до вибраної спеціальності (прийом заяв – 11 липня ... 7
серпня, зарахування вступників на перший курс – до 20 серпня, навчання – на 1...4 курсах
4-річного бакалаврату);
підготовка бакалаврів протягом 3 років – на основі повної загальної середньої
освіти, диплома молодшого спеціаліста та вступних фахових випробувань НГУ (прийом
заяв – 11...20 липня, вступні фахові випробування – 21...27 липня, зарахування вступників
– до 20 серпня, навчання – на 1...3 курсах 3-річного бакалаврату або на 2...4 курсах 4річного бакалаврату);
підготовка бакалаврів протягом 3...2 років за умови допустимої академічної
різниці – на основі незакінченої вищої освіти (у разі одночасного навчання студентів за
двома напрямами та формами) або диплома про базову (повну) вищу освіту та фахових
вступних випробувань НГУ (прийом заяв – 15 липня ... 13 серпня, вступні фахові
випробування з української мови за професійним спрямуванням і іноземної мови (за всіма
напрямами) та інтегрований іспит з історії України і правознавства (за гуманітарними і
економічними напрямами) або з математики і фізики (за природничо-математичними та
інженерно-технічними напрямами) – 14...20 серпня, зарахування вступників на другий або
третій курс – 26 серпня, навчання на 2...4 курсах або на 3...4 курсах);
підготовка спеціалістів, магістрів протягом 1...1,5 років за іншою
(неспорідненою) спеціальністю, у тому числі одночасно за двома спеціальностями та
формами, за умови виконання додаткового навчального плану протягом першого року
навчання – на основі диплома бакалавра та вступних фахових випробувань НГУ та
іноземної мови (прийом заяв – 15...30 липня, вступні випробування – 01...15 серпня,
зарахування – не пізніше 26 серпня).
Для з’ясування особливостей Правил прийому в НГУ в 2016 р. та можливостей
скорочення терміну підготовки з другої вищої освіти можна звертатись за адресою:
м.Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19 (НГУ), корпус 4, поверх 3, кімн.52-2 або 52-4, тел.
(0562) 39-64-95, (056) 756-00-13, 756-00-59, 373-07-44.
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