Памятка для іноземного вступника

ДЛЯ БАЖАЮЧИХ ОТРИМАТИ ОСВІТУ В УКРАЇНІ!
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
На денну та заочну форму навчання зі спеціальностей:


Фінанси, банківська
справа та страхування

Облік і оподаткування

Маркетинг

Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність
(Товарознавство та комерційна
діяльність; Товарознавство та
експертиза в митній справі;
Економіка підприємства)

Готельно-ресторанна
справа

Харчові технології

Туризм

ОС «Магістр» на основі диплома
«Бакалавр», «Магістр»,
«Спеціаліст»
 Економіка (економічна
кібернетика, міжнародна
економіка)
 Менеджмент

Термін навчання
1 рік 4 місяці

Термін навчання
заочна – 4 роки 6 місяців, денна – 3 роки 10 місяців

ОС «Бакалавр»
на основі атестата про ПЗСО
(повну загальну середню освіту)

Економіка (економічна
кібернетика, міжнародна
економіка)

Міжнародні економічні
відносини

Менеджмент

 Фінанси, банківська справа
та страхування
 Облік і оподаткування
 Маркетинг
 Харчові технології
 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
(Товарознавство та комерційна
діяльність; Економіка
підприємства)
 Готельно-ресторанна справа
 Туризм

Початок прийому заяв та документів на денну та заочну форму навчання з
12 липня по 15 вересня 2018 року.
За детальною інформацією звертайтесь за адресою відбіркової комісії:
58002, м. Чернівці, Центр. площа,7, каб. 210 тел. (0372) 52-83-50
Електронна пошта: prujmalna_com@chtei-knteu.cv.ua
Сайт ЧТЕІ КНТЕУ: www.chtei-knteu.cv.ua
Нас можна знайти: https://www.facebook.com/priem.chtei

Для вступу до інституту іноземні громадяни особисто подають заяву в
паперовій формі.
До заяви додаються наступні документи:
1) анкета встановленого зразка;
2) копія документу, що засвідчує особу і громадянство;
3) документ (оригінал і його копія) про раніше отриманий освітній рівень,
на основі якого здійснюється вступ;
4) медичний сертифікат про стан здоров'я, завірений офіційним органом
охорони здоров'я країни, виданий не пізніше, ніж за два місяці до прибуття на
навчання в Україну;
5) поліс медичної допомоги (надається до початку занять)
6) згода на збір і обробку персональних даних;
7) 12 фотографій розміром 35х45 мм на матовому папері;
8) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину
строком до одного року або договір добровільного страхування
відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішення
про видворення за межі України;
Документи, вказані в пунктах 2), 3), 4) мають бути перекладені
українською мовою і завірені нотаріально.
Просимо звернути увагу на ідентичність перекладів персональних даних
в усіх документах!!!!
Документи про раніше отриманий освітній рівень мають бути завірені в
країні їх видачі способом, який офіційно застосовується в цій країні для такого
посвідчення, і легалізовані відповідною зарубіжною установою України, якщо
інше не передбачене міжнародними договорами України.
Документи про освіту, видані учбовими закладами інших держав,
проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.
Прийом заяв і документів, вступні іспити, які проводить інститут,
конкурсний відбір і зарахування іноземців і осіб без громадянства, що
проживають на території України на законних підставах на основі повної
загальної середньої освіти, базової і повної вищої освіти проводиться в
наступні терміни, :
Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв і документів
Закінчення прийому заяв і
документів
Терміни проведення вступних
іспитів
Термін зарахування тих, що
поступили

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

12 липня 2018 р.
не пізніше
15 вересня 2018 р.

не пізніше
15 вересня 2018 р.

Згідно графіка Відбіркової комісії
не пізніше
1 листопада 2018 р.

не пізніше
1 листопада 2018 р.

Для в'їзду до України іноземні абітурієнти повинні отримати від
інституту офіційне запрошення оформлено в установленому порядку.

ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ
Для отримання запрошення іноземний громадянин повинен надати в ЧТЕІ КНТЕУ
наступні документи:

заповнену анкету за зразком:

копії усіх сторінок паспорта;

копію документу про освіту (перекладеного на украинську мову) з отриманими
оцінками (балами) і інформацією про систему оцінювання знань, згідно якої виставлені
оцінки в документі.
Для отримання в'їзної візи іноземному громадянинові необхідно звернутися в
Консульське представництво України у своїй країні з відповідною заявою і надати наступні
документи:

паспорт і його нотаріально завірений переклад українською мовою;

запрошення на навчання;

документ про освіту з додатком про оцінки по учбових дисциплінах (оригінал і
нотаріально завірений переклад українською мовою);

копія свідоцтва про народження;

документ про відсутність Віл-інфекції (оригінал і завірений переклад
українською або російською мовою);

медичний сертифікат про стан здоров'я, завірений офіційним органом охорони
здоров'я країни, з якої прибув іноземний громадянин, виданий не пізніше, ніж за два місяці
до від'їзду на навчання в Україну (оригінал і завірений переклад українською або російською
мовою).
Усі вказані документи мають бути завірені відповідно до Наказу Міністерства освіти і
науки України N 1541 від 01.11.2013г.
Іноземні громадяни, які отримали візу в Україну, повинні повідомити ЧТЕІ КНТЕУ
про дату прибуття і номер рейсу транспортного засобу.
ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ В ЧТЕІ КНТЕУ
Документи, необхідні для зарахування на навчання в Чернівецький торговельноекономічний інститут КНТЕУ, :
1.
Паспорт (з візою) для в'їзду і навчання в Україні і його нотаріально завірений
переклад українською мовою;
2.
Документ про освіту з додатком про оцінки по учбових дисциплінах (оригінал і
нотаріально завірений переклад українською мовою);
3.
Копія свідоцтва про народження;
4.
Документ про відсутність Віл-інфекції (оригінал і нотаріально завірений
переклад українською або російською мовою);
5.
Медичний сертифікат про стан здоров'я, завірений офіційним органом охорони
здоров'я країни, з якої прибув іноземний громадянин, виданий не пізніше, ніж за два місяці
до від'їзду на навчання в Україну (оригінал і нотаріально завірений переклад українською
або російською мовою);
6.
Страховий поліс для надання екстреної меддопомоги (окрім іноземних
громадян, які прибули з країн, з якими укладено договори про безкоштовне надання
екстреної меддопомоги);
12 фото (3,5×4,5 cм, матові).

