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"МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО"
ОКР: БАКАЛАВР
ЯКІ БАЛИ ЗНО ПОТРІБНІ ДЛЯ
ВСТУПУ?

СКІЛЬКИ КОШТУЄ НАВЧАННЯ?
Вартість навчання в 2019 році поки невідома, в
2018 році - вона становила
52530 грн. Актуальну інформацію ви завжди
можете перевірити на сайті
http://vstup.univ.kiev.ua в розділі
Інформація для вступника

Правилами прийому на 2019 рік встановлено
такі мінімальні пороги:
Українська мова та література 140 (кф - 0.25)
Іноземна мова 150 (кф-0.25)
Історія України або математика 150 (кф - 0.4)
Додаток до атестата - кф- 0.1
За даними сайту vstup.edbo.gov.ua Конкурсний бал:
СЕР=180.8; МІН=152.3; МАКС=198.5

ЯКІ ДИСЦИПЛІНИ
ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА ДАНІЙ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ?

ЩО Я БУДУ ВИВЧАТИ ДО
ОБРАННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ?
Загальноправові дисципліни, які входять до
навчального плану з підготовки юристаміжнародника (Теорія держави і права,
Загальна історія держави і права України,
Історія політико-правових вчень, Логіка,
Римське право, Історія міжнародного права)
та Загальнонаукові дисципліни (Українська
мова за професійним спрямуванням,
Філософія

Ми вивчаємо наступні галузі європейського
права:
Вступ до права Європейського Союзу
Правове регулювання внутрішнього ринку
ЄС
Право зовнішніх зносин ЄС
Право міжнародних організацій
Універсальні та регіональні системи захисту
прав людини
Європейська система захисту прав людини

"БУДЬ СОБОЮ,

І НШ І

РОЛ І

ЗАЙНЯТ І " (ОСКАР УАЙЛЬД)

А ХТО ВИКЛАДАЧІ?
ВОНИ ПРОФЕСІОНАЛИ?

На сьогодні науковий потенціал кафедри
становлять 9 штатних науково-педагогічних
працівників, із них: 3 професори (І.Г.Білас,
К.В.Смирнова, О.М.Шпакович), 6 доцентів
(І.В.Влялько, О.В.Гончарук, О.М.Лисенко, В.В.
Попко, О.В. Святун, А.Л.Федорова)
В.о. завідувача кафедри - Білас Іван
Григорович, Заслужений юрист України,
доктор юридичних наук, доктор історичних
наук, професор

ЧИ СКЛАДНО ВЧИТИСЬ
НА ВАШІЙ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ?

Великий француз своєї доби Шарль
Монтеск'є сказав "Треба багато вчитися, щоб
знати хоч трохи". І хоча ці слова в наш час
трохи дивно виглядають, але це правда.
Будь-яка спеціальність чи ВНЗ - це спочатку
складно, бо це - стрес, але і кожен студент це особистість, яка з часом робить вибір та
який потрібно поважати: навчатись чи не
навчатись. А наслідки - різні!

ЧИ ДАЮТЬ ПІСЛЯ ВСТУПУ
ГУРТОЖИТОК?

А У ВАС ТІЛЬКИ ВЧАТЬСЯ, ЧИ Є
ЯКІСЬ ІНШІ АКТИВНОСТІ?

Інститут міжнародних відносин забезпечує
ліжко-місцем в гуртожитку відповідно до
наявних ліжко-місць та наказу про поселення
у відповідному навчальному році. Поселення
здійснюється Комісією з поселення ІМВ
(каб.106)
Студенти проживають в гуртожитку №20
(блочний тип) та №14 (коридорний тип;
готель). Більш детальну інформацію ви
можете дізнатись на сайті:
https://studmisto.knu.ua

В позаудиторний (вільний від навчання) час
студенти можуть:
1. Відвідувати Клуб європейського права
2. Вивчати другу іноземну мову
3. Відвідувати спортивний комплекс КНУ
4. Брати участь в студентському
самоврядуванні та студентських клубах і
гуртках
5. Відвідувати круглі столи та конференції
6. Брати участь в моделюваннях судових
процесів (Moot Court) та моделюваннях ООН

Більш детально про спеціалізацію ви можете дізнатись:
Контактні телефони 380(44) 481-45-15; Факс 380(44) 481-45-14;
Електронна адреса: kafedra308@ukr.net
Лаборант кафедри: Сєрова Олена Леонідівна

