Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до
Рівненського державного гуманітарного університету в 2019 році
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 027
«Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 034
«Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 122
«Комп’ютерні науки» на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня)
або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Строки проведення вступної кампанії
Етапи вступної кампанії

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

13 травня – 03 червня (до
1800 години)

13 травня – 03 червня (до 1800
години)

13 травня – 31 травня

13 травня – 31 травня

Початок прийому заяв та документів для
осіб, які вступають на основі результатів
єдиного вступного іспиту з іноземної мови

10 липня

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів для
осіб, які вступають на основі результатів
єдиного вступного іспиту з іноземної мови

23 липня до 1800 години

23 липня до 1800 години

17 червня – 25 червня

17 червня – 25 червня

02 липня

02 липня

02 липня

02 липня

05 липня – 26 липня

05 липня – 26 липня

05 серпня

05 серпня

10 серпня до 1800 години

10 серпня до 1800 години

11 серпня до 1200 години.

11 серпня до 1200 години

Реєстрація вступників для складання єдиного
фахового вступного іспиту з іноземної мови
Складання додаткових фахових випробувань
вступників, які вступають на основі ступеня
вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного
рівня), здобутого за іншою спеціальністю

Прийом заяв та документів для осіб, які
вступають на основі результатів вступного
іспиту з іноземної мови, що складається в
Університеті
Основна сесія єдиного вступного іспиту
з іноземної мови
Вступний іспит з іноземної мови, що
складається в Університеті
Строки проведення фахових випробувань та
додаткових фахових випробувань для
вступників, які вступають на основі ступеня
вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного
рівня), здобутого за іншою спеціальністю) і
склали єдиний вступний іспит або іспит з
іноземної мови в Університеті
Надання рекомендацій для зарахування на місця
державного замовлення
Виконання вимог до зарахування на місця
державного замовлення
Зарахування на місця державного
замовлення

Надання рекомендацій на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб

11 серпня

11 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця за
кошти фізичних та/або юридичних осіб

13 серпня

13 серпня

Зарахування на місця на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб

14 серпня

14 серпня

Додатковий конкурсний відбір

До 15 вересня

До 15 вересня

Наказ про зарахування вступників за До 1800 години
результатами додаткового конкурсного відбору 19 вересня

До 1800 години
19 вересня

