Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури :
- Особиста заява на ім'я ректора ОДЕКУ з проханням дозволити вступ до
аспірантури із зазначенням назви та шифру спеціальності, форми
навчання (очно (денна, вечірня), заочно);
- Особистий листок по обліку кадрів з фотокарткою;
- Копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (кваліфікації);
- Сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing
System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment. (за
наявності);
- Рекомендація атестаційної комісії по захисту дипломних проектів та
магістерських робіт за відповідною спеціальністю (за наявності) та/або
рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця
та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі
його вступу до аспірантури ОДЕКУ);
- Список та копії надрукованих наукових праць ( за наявності);
- 2 фото (3×4);
- Копія 1,2,11 сторінки паспорта, ідентифікаційного коду.
Паспорт та диплом магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (кваліфікації) подаються вступником особисто.
Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий
іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань
нарівні з іншими особами. У разі успішного складання вступних випробувань
вчена (науково-технічна) рада має одночасно із зарахуванням абітурієнта
прийняти рішення про визнання його диплому, або надати обґрунтоване
пояснення причин відмови у такому визнанні.
Заяви про прийом до аспірантури приймаються у відділі аспірантури та
докторантури:
На Умовах контракту:
З 01 лютого по 15 лютого 2021 р.
та з 4 серпня до 23 серпня 2021 р.

За державним замовлення :
З 4 серпня до 23 серпня 2021 р.

Вступні випробування проводяться:
На Умовах контракту:
З 18 по 24 лютого 2021 р.
та з 26 серпня по 3 вересня 2021 р.

За державним замовлення :
З 26 серпня по 3 вересня 2021 р.

Прийом до аспірантури іноземних громадян
Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання в аспірантурі за
кошти фізичних та юридичних осіб, зараховуються упродовж року за
результатами розгляду поданих згідно з вимогами підпунктами 1, 2, 10
пункту 9 Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та
осіб без громадянства (затвердженого наказом МОН України від 01.11.2013
року № 1541) документів та співбесіди за програмою вступних іспитів до
аспірантури з відповідної спеціальності та мови навчання.
Документи, які засвідчують особистість (паспорт, диплом про освіту та
додаток до диплому) повинні бути переведені на українську мову та
нотаріально завірені.
Зарахування на навчання в аспірантурі іноземця здійснюється за
результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження
навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його
походження, та врахування балів успішності, що дають право для
продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до
законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
Для врегулювання правових відносин між аспірантом, з однією сторони,
та ОДЕКУ, з іншої сторони, протягом першого тижня навчання укладається
договір (при навчанні за державним замовленням) або контракт (при
навчанні поза державним замовленням).

