ВСТУП 2020 НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
«УПРАВЛІННЯ НЕПРИБУТКОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ»
з дипломом бакалавра
Особливість вступної кампанії 2020 року на нашу спеціальність є дві траєкторії дій,
які абітурієнт має вибрати.
Перша траєкторія дій – це вступник з дипломом бакалавра.
Отож, даний вступник повинен здійснити такі кроки:
Крок 1
Зареєструватися на ЗНО/ЄВІ з англійської мови у будь- якому ЗВО України.
Термін- 12.05.2020 – 5.06.2020
Крок 2
Скласти ЗНО/ЄВІ з англійської мови - 1 липня!
*Мінімальний прохідний бал для ЗНО - вірні відповіді на 8 із 42 запитань.
ЄВІ з англійської мови дійсне лише за 2020 рік і є універсальним для кожної
спеціальності.
Крок 3
Подати заяву та документи у приймальну комісію Українського Католицького
університету з 05.08.2020 – 18:00 22.08.2020!
Перелік документів:








Диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень
бакалавра, спеціаліста, магістра (оригінали або копії).
Копія екзаменаційного листка ЗНО з іноземної мови.
Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина
України (1, 2, 11 сторінки) або паспорт громадянина України для виїзду за
кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта,
або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
Копія ідентифікаційного коду.
Копія військового квитка або приписного свідоцтва.
Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
Документи подаються в паперовій папці на зав’язках.

Для іногородніх вступників є можливість електронної подачі документів, за умови
підписання заяви до початку фахового вступного іспиту.
Крок 4
Зняти мотиваційне відео
Відео на тему “Як я будую громадянське суспільство” тривалістю 3 хв. має
висвітлювати Ваш внесок у його розвиток, пояснювати, як малими кроками можна

досягнути великих змін, а також продемонструвати мотивацію до навчання на
магістерській програмі.- надіслати до 20 серпня 2020 р.
Крок 5
Заповнити аплікаційну форму
Аплікаційну форму та посилання на відео потрібно надіслати до 20 серпня 2020 р.
на скриньку: manpm_ilm@ucu.edu.ua.
Крок 6
Скласти вступний фаховий іспит у часі 27 серпня в УКУ
Фахове випробування складається зі співбесіди( програма фахового іспиту в
додатку) + оцінка відео!
Крок 7
Переглянути на сайті УКУ та дізнатися про зарахування/незарахування до лав студентів–
до 1.09. 2020 та занести оригінали документів у приймальну комісію до 4.09.2020.

