Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
оголошує набір на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра
денної та заочної форм здобуття освіти
на основі освітнього ступеня бакалавра чи магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста),
терміном навчання 1 рік 4 місяці (для перехресного вступу 1 р. 10 м)
Строки прийому заяв і документів на денну та заочну форми здобуття освіти на
спеціальності освітнього ступеня магістр:
При вступі на усі спеціальності крім спеціальностей 053 Психологія,
033 Філософія, 073 Менеджмент та 051 Економіка:
Прийом документів з 10 липня до 23 липня 2019 року.
Вступні випробування (додатковий фаховий іспит (для осіб, які здобули ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю),
фаховий іспит та вступний іспит з іноземної мови) проходитимуть з 24 липня по
03 серпня 2019 року.
При вступі на спеціальності 053 Психологія, 033 Філософія, 073 Менеджмент та
051 Економіка:
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається
13 травня 2019 року та закінчується о 18.00 годині 03 червня 2019 року.
Додаткове фахове вступне випробування проводиться (для осіб, які здобули
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою
спеціальністю) з 13 травня до 31 травня 2019 року.
Прийом документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного
іспиту та фахового вступного випробування з 10 липня до 23 липня 2019 року.
Прийом документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів з 17 червня
до 25 червня 2019 року.
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови 02 липня 2019 року.
Терміни проведення вступних випробувань з 05 липня до 26 липня 2019 року.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
− копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
− копію свідоцтво про зміну імені або прізвища (за необхідності);
− копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію
додатка до нього;
− чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.;
− військовий квиток (приписне посвідчення).
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