Як поступити на магістерську програму
«Науки про дані» УКУ, 2021 рік?
В залежності від отриманої раніше вищої освіти, вступники на магістерську програму
«Науки про дані» факультету прикладних наук Українського Католицького Університету
мають різні траєкторії вступу.
Версія від 21.04.2021.

apps.ucu.edu.ua/data-science/
ПОЧАТОК

Так

Документи для реєстрації на ЄВІ з
англійської
Чи ви маєте диплом
магістра або спеціаліста?

Ні
Зареєструватися на ЄВІ з
англійської мови

Скласти ЄВІ з
англійської мови

11 травня - 3 червня

1. Заповнена анкета вступником. Завантажити анкету можна на сайті
приймальної комісії
2. Документ, що посвідчує особу.
Якщо паспорт старого зразка – скан-копію 1-ї, 2-ї та 11-ї
сторінок.
Якщо це ID картка – скан обох сторін.
3. Скан облікової картки платника податків
4. Скан документа про здобутий ступінь вищої освіти. У випадку,
якщо вступник на момент реєстрації на ЄВІ ще здобуває вищу
освіту (навчається на 4-му курсі) – скан довідки наданої їх
університетом про планове завершення навчання та здобуття
диплому.
5. Скан фотокартки для документів.

30 червня

Документи для вступу
15 - 23 липня

Подати документи до вступу

Скласти фахові
випробування:
дві сесії між
19 та 30 липня

1. англійська мова
2. фаховий іспит
3. фахова співбесіда

Подати документи до вступу

Скласти фахові
випробування:
1. фаховий іспит
2. фахова співбесіда

Отримати
результати
іспитів

Подати документи на
зарахування в одну з «хвиль»

15 - 23 липня

дві сесії між
19 та 30 липня

1. Заява про вступ.
2. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство або копія
ID-картки із реєстрацією про місце проживання.
3. Копія ідентифікаційного коду.
4. Диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавра, спеціаліста та/або магістра та додаток до нього
або копії.
5. Копія екзаменаційного листка вступних випробувань (хто складає
ЗНО).
6. Копія військово-облікового документа для військовозобов`язаних.
7. Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см
Детальна інформація на сайті приймальної комісії:

vstup.ucu.edu.ua/magistratura/yak-podaty-dokumenty/
до 2 серпня

1а хвиля: 2-6 серпня
2а хвиля: 9-12 серпня

