3. ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ, МАГІСТРІВ
Підготовка спеціалістів, магістрів здійснюється протягом 1...1,5 років на основі диплома бакалавра (у тому числі за
неспорідненою спеціальністю) та вступних випробувань з фахових предметів та іноземної мови. Перелік споріднених напрямів за
освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) бакалавр і спеціальностей за ОКР спеціаліст, магістр вказаний на сайті НГУ
http://www.nmu.org.ua (Абітурієнту → Правила прийому НГУ в 2016 р. → Додаток 4) і на сайті МІБО http://mibo.nmu.org.ua
(Вечірня освіта → Напрями підготовки). Додатковими умовами вступу на неспоріднені спеціальності за ОКР спеціаліст, магістр є
додаткові вступні випробування, виконання додаткового навчального плану за вечірньою формою протягом першого року
навчання та навчання лише за договором.
Прийом заяв на підготовку спеціалістів, магістрів – з 15 до 30 липня, вступні випробування з фаху та іноземної мови – з 01
до 15 серпня, рекомендація до зарахування – 16 серпня, зарахування на держбюджетні (договірні) місця за умови наявності
оригіналу відповідного диплома бакалавра або спеціаліста: не пізніше 19 (26) серпня на денну форму та 21 (26) серпня на вечірню
і заочну форму. Дозволяється подавати заяви не більше ніж на п’ять спеціальностей НГУ з позначенням пріоритетності цих заяв
цифрами від 1 до 5.
Подання заяв на різні форми навчання (денну, вечірню, заочну) за певною спеціальністю вважається фактом подання однієї
заяви. Це дає можливість вступнику бути зарахованим, наприклад, на вечірню форму у разі програшу конкурсного відбору на
бюджетне місце денної форми навчання. Якщо ж вступник вказав в своїй заяві лише денну форму, то у разі програшу
конкурсного відбору на бюджетне місце питання його зарахування на вечірню форму навчання не розглядається. При цьому слід
відзначити, що головним пріоритетом НГУ є першочергове виконання державного замовлення. Тобто в НГУ не зараховуються
вступники на контракті місця, доки не закінчиться зарахування на бюджетні місця (до 19 серпня).
В НГУ можливе одночасне навчання за двома спеціальностями та формами, наприклад, за денною і вечірньою формами
навчання.
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