7. У конкурсному відборі на місця, які фінансуються за кошти державного бюджету, мають право брати участь особи, які здобули ступінь бакалавра відповідної
спеціальності в Університеті або іншому ВНЗ незалежно від джерел фінансування,
форми навчання та року закінчення навчання.
8. Особи, які за результатами конкурсного відбору не рекомендовані на навчання
за кошти державного бюджету, можуть брати участь у конкурсі на навчання за кошти
юридичних чи фізичних осіб.
9. Відповідно до п. 3.3 Правил прийому, особа може вступити до закладу вищої
освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки), за умови успішного проходження вступних випробувань.
Університет встановлює додаткові вимоги для такої кате-горії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей
різних галузей. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним
планом.
10. Відповідно до п. 7.4 Правил прийому, для конкурсного відбору осіб, які на
основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються для вступу на усі
спеціальності:
- результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими Правилами);
- результати фахового вступного випробування.
11. Особи, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються на навчання до Університету для здобуття ступеня магістра наказом ректора.
12. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності
Університету конкурсний бал розраховується за такою формулою:
Конкурсний бал
(КБ) = К1•П1 + К2•П2 + П3,
де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених цими Правилами (за шкалою від 100 до 200 балів),
П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа
про здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою
від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники) (Додаток 18), К1, К2 - невід'ємні
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