Алгоритм дій вступника
для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»:
1) Подати заяву:

1.1.Тільки в електронній формі, крім випадків, зазначених у п. 1.2.;
1.2.Тільки у паперовій формі особисто до Приймальної комісії
Університету: для реалізації права на вступ за іспитами; при наявності
розбіжностей в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або
громадянстві вступника в його документах; у разі подання іноземного
документа про здобутий ступінь вищої освіти; у разі подання документа про
здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста), відомості про який відсутні в Єдиній базі (документ, виданий
до запровадження реєстрації документів про вищу освіту в Єдиній базі,
документ, виданий вищим військовим навчальним закладом (закладом
вищої освіти із специфічними умовами навчання); у разі неможливості
зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з
інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої
освіти.
1.3.Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з
іноземної мови розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині 05
червня.
1.4.Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 14
травня та закінчується о 24.00 годині 05 червня.
2) Скласти в Університеті додаткове фахове вступне випробування
для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньокваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом
підготовки) – з 14 по 31 травня.
3) Отримати екзаменаційний листок та PIN-код.
4) Скласти у визначеному пункті тестування:
5.1.Єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови у формі тесту з
іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) – 11 липня.
5.2.Єдине фахове вступне випробування з права та загальних
навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та
тест загальної навчальної правничої компетентності – 13 липня.
5) Переглянути
результати
єдиного
фахового
вступного
випробування на інформаційній сторінці вступника «Кабінет вступника».
6) Ознайомитись з рейтинговим списком вступників на офіційному
веб-сайті університету http://lduvs.edu.ua та в приймальній комісії ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка.
7) Надати оригінали документів про освіту до приймальної комісії
університету для зарахування на навчання.
У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного
випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з
англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів
єдиного фахового вступного іспиту 2018 року.

