Алгоритм дій вступника
для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання
За державним замовленням.
1) У січні-травні 2018 року звернутися до підрозділу кадрового
забезпечення Національної поліції України за місцем проживання вступника
для оформлення особової справи, яке включає в себе:
1.1.Проходження у встановленому порядку медичних обстежень, а
також перевірку рівня фізичної підготовленості.
1.2.Надання до кадрового підрозділу особистих документів для
оформлення особової справи.
2) У встановлені терміни зареєструватися для участі у ЗНО http:
//testportal.gov.ua. (реєстрація на основну сесію відбудеться з 6 лютого до 19
березня).
3) Прийняти участь у ЗНО з української мови та літератури, історії
України та іноземної мови/математики (з 22 травня до 13 червня).
4) Після отримання результатів ЗНО та атестатів про повну середню
освіту надати до кадрових апаратів комплектуючих підрозділів копії цих
документів та документів, які підтверджують право на спеціальні умови
щодо участі в конкурсному відборі (за наявністю).
5) Прибути до Університету у зазначений термін для прийняття участі
у складанні творчого конкурсу (для спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність») та у конкурсі сертифікатів ЗНО. Надати до Приймальної комісії
Університету паспорт громадянина України, оригінали документа про повну
загальну середню освіту (з додатком), сертифікат ЗНО; документи, що
засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за
співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або
квотою-2; а також інші документи для остаточного розрахунку конкурсного
балу з урахуванням відповідних коефіцієнтів.
У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з іноземної мови. Якщо в
якості конкурсного предмета встановлено іноземну мову, то вступник має
право подавати оцінку з сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов
(англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Увага! Якщо Ви є громадянином України, проживаєте на території
проведення антитерористичної операції (на період її проведення), території
населених пунктів на лінії зіткнення або переселилися з неї після 01 січня
2018 року радимо ознайомитися з рекомендаціями Міністерства освіти і
науки України щодо механізмів та умов вступу, передбачених наказом №
697.

