ІНСТРУКЦІЯ
для вступників до магістратури в 2022 році
щодо реєстрації для проходження
Магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)
Для реєстрації Вступник у період з 27 червня та не пізніше 18:00 18 липня
має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії ДонНУЕТ імені
Михайла Туган-Барановського priyom@donnuet.edu.ua скановані копії (фотокопії
належної якості):
заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення
екзаменаційного листка (далі – анкета), анкета заповнюється власноруч на
роздрукованому бланку або шляхом внесення інформації в електронному вигляді,
після чого роздруковується і підписується вступником;
документа, що посвідчує особу;
облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків);
документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний
рівень) (для осіб, які завершили навчання);
довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання
та отримання диплома в рік вступу, наведеної у додатку 4
до Порядку (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з
питань освіти).
Після отримання сканованих копій документів відповідальна особа
Приймальної комісії підтверджує отримання документів та повідомляє
вступникові, що документи взято для опрацювання
або
надсилає повідомлення про потребу уточнення даних анкети або наданих
документів,
або
надсилає вступнику повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням
причини відмови.
Після отримання сканованих копій документів вступника та уточнення
даних (за необхідності) відповідальна особа Приймальної комісії формує
реєстраційну картку та екзаменаційний листок.
Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки
мають бути надіслані вступнику протягом 3 робочих днів, але не пізніше
наступного робочого дня після завершення реєстрації, на електронну адресу,

зазначену в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих
копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної
комісії для з’ясування ситуації.
Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної
картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку
проведення МТНК вступник має звернутися до Приймальної комісії, до якої
надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.
Для кожного вступника, якому виготовлено бланк екзаменаційного листка,
на вебсайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет
учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за
номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.
Тестування МТНК будуть проведені в основну, додаткову та спеціально
організовану сесії:
основна – з 10 серпня до 17 серпня;
додаткова – з 07 вересня до 10 вересня;
спеціально організована – вересень-жовтень (конкретні терміни буде
визначено пізніше).
Більш докладна інформації стосовно реєстрації вступників для проходження
МТНК міститься в Порядку реєстрації вступників до магістратури для
проходження магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) в
Приймальній комісії ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2022 році.
Відповідальний секретар Приймальної комісії
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
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