Додаток 7 до Правил прийому до Міжнародного університету фінансів у 2018 році
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ»
І. Загальні положення
1.1. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура. До аспірантури на
конкурсній основі приймаються особи (громадяни України), які здобули ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
1.2. До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі
необхідні документи для вступу згідно з розділом ІІ цього додатку.
1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів
юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав
вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається
підготовка здобувачів ступеня доктора філософії).
1.4. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить
чотири роки.
ІІ. Організація прийому до аспірантури
2.1. Організацію прийому вступників для здобуття ступеня доктора філософії
здійснює відділ аспірантури ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів».
2.2. Вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який має відповідати рівню B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
2.3 Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності)
ніж та, яка зазначена в дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові
вступні випробування.
2.4. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, як
правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором університету.
2.6. Вступники подають до відділу аспірантури та докторантури такі документи:
заява на ім’я ректора університету.
анкета;
копія диплому про закінчення вищого навчального закладу та
додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів
за місцем роботи);
витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про
рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що
рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури)
список опублікованих наукових праць (а також ксерокопії 2-3
публікацій) або реферат з обраної наукової спеціальності (20-25 стор.);
Під час подання документів вступник пред’являє:

документ, що засвідчує особу та громадянство;
військовий квиток або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньокваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього.
IІІ. Проведення вступних випробувань
3.1. Для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі
раніше здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними
комісіями.
3.2. Програми, дати проведення вступних випробувань та терміни подання
документів для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
розробляються і затверджуються Приймальною комісією університету не пізніше ніж за
три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних іспитів
завдань, що виходять за межі зазначених програм.
3.3. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна
комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується
наказом ректора університету, який оприлюднюється в установленому порядку.
Термін зарахування до аспірантури визначається окремим рішенням вченої ради
університету.
3.4. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом
ректора ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів» призначається науковий керівник зі
складу наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.
3.5. Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на веб-сайті
ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», факультетів (інститутів), відділу аспірантури
та докторантури.
3.6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого,
а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до
участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
3.7. Апеляції на результати вступних випробувань, що університетом, розглядає
апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
3.8. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії.
IV. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
4.1. Рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним балом від
більшого до меншого.
4.3. Рейтингові списки та списки рекомендованих до зарахування формуються
відділом аспірантури оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах та
веб-сайті ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів».
Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на основі
здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вимог для
зарахування на навчання відповідно до пункту 3.2, 3.3, 3.6 розділу ІІІ цього Додатку.

