ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
До аспірантури та докторантури у 2017 р. за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування». До аспірантури у 2017 р. за спеціальністю 073 «Менеджмент».
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в інституті здійснюється за
очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання. За державним замовленням
здійснюється підготовка виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою
навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Документи приймаються з 15 серпня по 08 вересня 2017 р. Вступні іспити до аспірантури
(спеціальність, іноземна мова, співбесіда щодо дослідницької пропозиції) проводяться з 14 по 29
вересня 2017 р. Зарахування до аспірантури і докторантури – з 02 жовтня 2017 р.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ:
 заява вступника за встановленою формою;
 копія(-ї) диплома(-ів) магістра (спеціаліста) (для вступників до аспірантури), копія диплома
доктора філософії (кандидата наук) (для вступників до докторантури), засвідчені в установленому порядку;
 особова картка або особовий листок з обліку кадрів з кольоровою фотокарткою;
 копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку;
 копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорта) та ідентифікаційного коду,
засвідчені в установленому порядку;
 медична довідка про стан здоров’я за встановленою формою;
 рекомендація щодо підготовки в аспірантурі (докторантурі) за державним замовленням від
органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, державної
наукової установи, вищого навчального закладу державної форми власності (для вступників на
спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»);
 письмова характеристика наукової діяльності вступника, підготовлена передбачуваним
науковим консультантом (для вступників до докторантури);
 розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про
обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту (для
вступників до докторантури);
 витяг з протоколу кафедри (за встановленою формою) з висновком про можливість
зарахування вступника до докторантури;
 кольорові фотокартки розміром 3х4 см (дві – для вступників до аспірантури, одна – для
вступників до докторантури).
Крім цього, у разі наявності вступники до аспірантури додатково подають:
 копію міжнародного сертифіката, який засвідчує володіння іноземною мовою на рівні В2 (або
вище) Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, засвідченого в установленому порядку;
 рекомендацію вченої ради Національної академії, її регіональних інститутів для вступу до
аспірантури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (для осіб,
рекомендованих в поточному році); рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу до
аспірантури за спеціальністю 073 «Менеджмент» (для осіб, рекомендованих в поточному році).
 список (за встановленою формою) і копії публікацій у наукових фахових виданнях України
та міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, з обраної наукової
спеціальності.
Усі необхідні документи згідно зі встановленим переліком вступники до аспірантури та
докторантури подають до приймальної комісії особисто не пізніше ніж до 1530 08 вересня 2017 року.
Документи подаються у поліпропіленовій папці – швидкозшивачі, яка містить 30 – 40 файлів.
Документи приймаються за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, сектор підготовки
науково-педагогічних кадрів, к. 105; понеділок – четвер: з 8:00 до 16:45, п’ятниця: з 8:00 до 15:30.
Тел.: (056) 794-58-31, e-mail: o.v.tynkovan@vidr.dp.ua; www.dridu.dp.ua

