ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Приймальна комісія
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
на 28 липня 2018 року
для вступників на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”
Галузь знань

початок о
9.30
Аудиторія

Спеціальність. Спеціалізація
Фахове вступне випробування
Економічний факультет

05
07
07
07

29
03
05
05
28

Соціальні та
051 Економіка
поведінкові науки
Управління та
071 Облік і оподаткування
адміністрування
Управління та
Фінанси, банківська справа та
072
адміністрування
страхування
Управління та
Підприємництво, торгівля та біржова
076
адміністрування
діяльність
Факультет історії та міжнародних відносин
Міжнародні відносини, суспільні
Міжнародні відносини
291
комунікації та регіональні студії
Факультет міжнародних економічних відносин
Гуманітарні науки
035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика
Факультет суспільних наук
Соціальні та
052 Політологія
поведінкові науки
Соціальні та
053 Психологія
поведінкові науки
Публічне управління
281 Публічне управління та адміністрування
та адміністрування
Факультет туризму та міжнародних комунікацій

24 Сфера обслуговування

241

В2

305
311
236а
236
М1

Готельно-ресторанна справа
235

24 Сфера обслуговування

242

Туризм

Консультація відбудеться 27 липня о 16.30 в аудиторії, у якій буде проводится випробування
Початок реєстрації вступників о 9.00 в аудиторії, у якій буде проводится випробування
Реєстрація відбувається за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Із собою
необхідно мати кулькову ручку чорного кольору.
Перегляд письмових робіт відбудеться 29 липня з 12.00 до 14.00 в аудиторіях 236, 236а.

Приймальна комісія

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Приймальна комісія
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
на 28 липня 2018 року
для вступників на навчання за освітнім ступенем "магістр" на основі здобутого здобутого
освітнього рівня або ОКР "спеціаліст"
початок о
Спеціаліьність
Освітня програма
9.30
Аудиторія
Фахове вступне випробування
Економічний факультет
051
051

Економіка
Економіка

Економіка підприємства
Логістика

В2

Факультет історії та міжнародних відносин
014.03 Середня освіта. Історія
032 Історія та археологія
Міжнародні відносини, суспільні
291
комунікації та регіональні студії

242

071
071
072
072

014.02
227
014.02
035.041
014.02
035.043

122
073
073
035.10

Історія
Історія

В1

Країнознавство

Факультет туризму та міжнародних комунікацій
Туризм
Туризм
Додаткове вступне випробування
Економічний факультет
Облік і оподаткування
Облік і оподаткування бізнесу
Облік і оподаткування
Бізнес-консалтинг
Фінанси, банківська справа та
Митна справа та оціночна діяльність
страхування
Фінанси, банківська справа та
Фінанси і кредит
страхування
Українсько-угорський навчально-науковий інститут
Середня освіта. Мова і література
Угорська мова і література
(угорська)
Факультет здоров'я людини та фізичного виховання
Фізична терапія, ерготерапія
Фізична терапія, ерготерапія
Факультет іноземної філології
Середня освіта. Мова і література
Англійська мова і література
(англійська)
Філологія. Германські мови та
літератури (переклад включно),
Англійська мова та література
перша - англійська
Середня освіта. Мова і література
Німецька мова і література
(німецька)
Філологія. Германські мови та
літератури (переклад включно),
Німецька мова та література
перша - німецька
Факультет інформаційних технологій
Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки
Факультет історії та міжнародних відносин
Менеджмент
Управління інноваційною діяльністю
Менеджмент
Бізнес-адміністрування
Факультет міжнародних економічних відносин
Філологія. Прикладна лінгвістика
Прикладна лінгвістика

В1
Аудиторія

414

320
312

526

519

307
315
311

Спеціаліьність
011
231
281
281

014.01
035.01
014.02
035.034

035.036

035.038

073
081
293

початок о
9.30

Освітня програма

Фахове
вступне
випробування
Факультет
суспільних
наук
Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
Соціальна робота
Соціальна робота
Публічне управління та
Державна служба
адміністрування
Публічне управління та
Електронне урядування
адміністрування
Філологічний факультет
Середня освіта. Українська мова і
Українська мова і література
література
Філологія. Українська мова та
Українська мова та література
література
Середня освіта. Мова і література
Російська мова і література
(російська)
Філологія. Слов’янські мови та
літератури (переклад включно),
Російська мова та література
перша — російська
Філологія. Слов’янські мови та
літератури (переклад включно),
Словацька мова та література
перша — словацька
Філологія. Слов’янські мови та
літератури (переклад включно),
Чеська мова та література
перша — чеська
Юридичний факультет
Менеджмент організацій у правничій
Менеджмент
сфері
Право
Право
Міжнародне право
Міжнародне право

310
314
М1

422

426

439

424

411
318
317

Консультація відбудеться 27 липня о 16.30 в аудиторії, у якій буде проводится випробування
Початок реєстрації вступників о 9.00 в аудиторії, у якій буде проводится випробування
Реєстрація відбувається за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Із собою
необхідно мати кулькову ручку чорного кольору.
Перегляд письмових робіт відбудеться 29 липня з 12.00 до 14.00 в аудиторіях 236, 236а.

Приймальна комісія

