Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра реєстрація вступників для
складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) розпочинається о 9:00
12 травня 2020 року та закінчується о 18:00 5 червня 2020 року.
Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на електронну адресу
відбіркової комісії факультету vstup.math@karazin.ua скановані копії (фотокопії):
–
заповненої заяви-анкети з інформацією,
необхідною
для
оформлення
eкзаменаційного листка;
– документа, що посвідчує особу;
– облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків);
– документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний pівень) (для
осіб, які завершили навчання в попередні роки);
– медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі
необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного
оцінювання);
– фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням,
що відповідає досягнутому віку вступника (за можливості файл у форматі jpg або png,
розмір якого не більше 1 Mb);
– довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання
та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання
в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти
зі специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться
до ЄДЕБО). У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер)
документа, на підставі якого відбувався вступ.
У темі електронного листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.
У тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
та номер облікової картки платника податків (за наявності).
Вступник повинен отримати скановану копію екзаменаційного листка вступника
на електронну адресу, зазначену в анкеті, та в разі виявлення помилок звернутися
до приймальної комісії для з’ясування ситуації.
Оформлений екзаменаційний листок зберігається в приймальній комісії та видається
вступнику особисто. Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий
вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступник зазначив про таку
необхідність в анкеті.

