Appendix B to Features of admission
foreigners and stateless persons to State University
"Uzhhorod National University" in 2019
ХІV. Features of admission foreigners and stateless persons to State
University "Uzhhorod National University"
14.1. Admission for studying to State University "Uzhhorod National University"
is carried out in accordance to the Laws of Ukraine "On Higher Education", "On
the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons", "On Foreign Ukrainians",
"On Refugees and Persons who need additional or temporary protection", by the
decision of Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 11, 2013, № 684"
Some issues of recruitment for studying foreigners and stateless persons", by the
Order of Ministry of Education and Science of Ukraine dated November 1, 2013,
№ 1541 "Some issues of organization of recruitment and studying (internship) of
foreigners and stateless persons "registered by Ministry of Justice of Ukraine
November 25, 2013, № 2004/24536.
14.2. Foreigners and stateless persons (further - foreigners) may obtain higher
education on the expense of individuals and/or legal entities, unless otherwise is
not provided by international agreements of Ukraine, the consent to be bound by
Verkhovna Rada of Ukraine, laws or agreements between higher education
institutions about international academic mobility. Admission of foreigners to State
University "Uzhhorod National University" for studying on the expense of the state
budget is carried out within quotas for foreigners.
14.3. Foreigners who come to Ukraine for the purpose of studying, enter State
University "Uzhhorod National University" in accordance to the accredited
educational programs (specialties). Enrollment of foreign students for studying on
the expense of individuals and/or legal entities is carried out by State University
"Uzhhorod National University": 1) no later than November 1, for obtaining
bachelor and master degrees; 2) during the year for studying at post graduation
department, doctoral studies. The deadlines for the submission of bids to the Data
Base is defined in paragraph 1.4 of these Rules of Admission, are not applicable
for acceptance of such foreigners. State University "Uzhhorod National
University" calculates points/assessments of the admissions on the basis of the
previous education level and sets the minimum number of points/grades for general
subjects which the entrance examination is conducted. Admission of foreigners for
studying for an appropriate level of higher education is based on the results of
entrance examinations on specified subjects and language of studying and on the

basis of academic rights for continuation education, provided by the document for
the acquired level of education in the country of its origin, and taking into account
the success rates that give the right to continue education on the next level of
higher education in accordance with the legislation of the country that issued the
document on the acquired degree (level) of education.
14.4. All categories of foreigners, who enter for studying, enroll for studying to
State University "Uzhhorod National University" are credited on the basis of
enrollment orders that are formed at Data Base.
14.5. The requirements of State University "Uzhhorod National University"
regarding the correspondence of foreigners arriving to Ukraine for the purpose of
studying, conditions for admission the relevant higher education levels, as well as
the terms for accepting applications and documents, 44 admission interviews and
enrollment are specified in Appendix B to these Rules of Admission. The list of
specialties and educational programs that foreigners may enter is given in
Appendix B1 to the Rules of Admission.
14.6. Foreigners who receive state scholarships under international agreements,
national programs, and other international obligations of Ukraine are admitted for
studying within the established quotas for foreigners on the basis of the directions
of Ministry of Education and Science of Ukraine.
14.7. Foreigners who come to Ukraine to participate in academic mobility or
higher education programs agreed upon between State University "Uzhhorod
National University" and foreign higher education institution are accept for
studying, taking into account the relevant contractual obligations of State
University "Uzhhorod National University".
14.8. Foreign Ukrainians who are legally stay in Ukraine and whose status is
certified as a foreign Ukrainian, while enrolling to State University "Uzhhorod
National University" have the same rights for education as the citizens of Ukraine,
in acceptance established by Constitution of Ukraine, the laws of Ukraine, or
international agreements, the consent of which is binding by Verkhovna Rada of
Ukraine. Foreign Ukrainians, whose status is certified as a foreign Ukrainian, may
be enrolled for studying for state-commissioned education within the established
quotas for foreigners for interviewing subjects envisaged by these Admission
Rules.
14.9. Foreigners and stateless persons permanently residing in Ukraine, persons
who have been granted refugee status in Ukraine, and those who need additional or
temporary protection and enter State University "Uzhhorod National University" in

according to the rules provided by these Rules of Admission for citizens of
Ukraine, can take participation in competitive selection of public procurement
places within the limits set by Cabinet of Ministers of Ukraine on the basis of
special competitive score, calculated as the ratio of the entrant's competitive grade
determined in accordance with paragraph 7 .7, to the minimum competitive grade,
providing recommendations for places of public order in accordance of general
competition for this tender in previous year (in absence of such a grade the same
indicator is used for another, maximally related, tender proposal within State
University "Uzhhorod National University", in case of impossibility - another
institution of higher education by the decision of Admission Committee).

Додаток B до Правил прийому до
ДВНЗ «УжНУ» в 2019 році
ХІV. Особливості прийому на навчання до ДВНЗ «УжНУ» іноземців та
осіб без громадянства
14.1. Прийом на навчання до ДВНЗ «УжНУ» іноземців та осіб без
громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту»,
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних
українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту», постановою Кабінету Міністрів України від 11
вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та
осіб без громадянства», наказом МОН України від 01 листопада 2013 року №
1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців
та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25
листопада 2013 року за № 2004/24536.
14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати
вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між
закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. Прийом
іноземців до ДВНЗ «УжНУ» на навчання за рахунок коштів державного
бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.
14.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до
ДВНЗ «УжНУ» за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб здійснюється ДВНЗ «УжНУ»: 1) не пізніше 01

листопада для здобуття ступенів бакалавра, магістра; 2) упродовж року для
навчання в аспірантурі, докторантурі. Терміни внесення конкурсних
пропозицій до Єдиної бази, визначені в пункті 1.4 цих Правил прийому, для
прийому таких іноземців не застосовуються. ДВНЗ «УжНУ» обчислює
бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень
освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості
балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне
випробування. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень
вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з
визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на
продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень
освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають
право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно
до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень)
освіти.
14.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до
ДВНЗ «УжНУ» на підставі наказів про зарахування, що формуються в
Єдиній базі.
14.5. Вимоги ДВНЗ «УжНУ» щодо відповідності вступників із числа
іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на
відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, 44
проведення вступних випробувань та зарахування зазначені у Додатку В до
цих Правил прийому. Перелік спеціальностей та освітніх програм, на які
може проводитися прийом іноземців наведено у Додатку В1 до Правил
прийому.
14.6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними
зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених
квот для іноземців на підставі направлень МОН України.
14.7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між ДВНЗ
«УжНУ» та іноземним закладом вищої освіти освітніми програмами,
приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань
ДВНЗ «УжНУ».
14.8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і
статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу

до ДВНЗ «УжНУ» України користуються такими самими правами на
здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими
Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Закордонні
українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця,
можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах
установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених
цими Правилами прийому.
14.9. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту і вступають до ДВНЗ «УжНУ» за
правилами, передбаченими цими Правилами прийому для громадян України,
можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення
в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі
спеціального конкурсного бала, який розраховується як відношення
конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до пункту 7.7, до
мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного
замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в
попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний
показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в
межах ДВНЗ «УжНУ», у разі неможливості – іншого закладу вищої освіти за
рішенням Приймальної комісії).

