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ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
,,Iнститут дЕрмАтологli тд вЕнЕрологfi нАмн укрАiни"

оголошус конкурс в АспIрАнтуру нА 2020 PIK
на здобуття наукового стуtrеня доктора фiлософii

Зi СПецiальностi222 Медицина (спецiшiзацiя шкiрнi та венеричнi хвороби)
Пiдготовка в аспiрtштурi здiйсню€ться за рi}хунок коштiв.Щержавного бюджету УкраТни

(ЯКЩО ТРетiй ступiнь вищоi освiти громадянин здобрае вперше за кошти державного бюджету)
- 1 мiсце.

Форма i строки пiдготовки в аспiрантурi: очна (денна) форма - 4 роки.
.ЩО'аспiрантури на конкурснiй ocHoBi приймаються особи, якi здобули вищу ocBiTy i

квалiфiкацiю магiстра або спецiа-пiста. Прийом документiв на конкурс до аспiрантури
здiйснюеться до 15 червня 2020 року.

.Щокументи, що подаються для вступу до аспiрантури:
. з€UIва установленоi форми на iм'я директора (вiзусться вступником у передбачуваного
наукового керiвника - штатного наукового прачiвника iнститугу);
О ОСОбОвиЙ листок з облiку кадрiв устilновленоi форми, завiрений печаткою установи, в
якiй вступник навча€ться або працю€;
о фото Зх4 - 4 шт.;
. ПеРеЛiК пУблiкацiй, ксерокопiТ опублiкованих праць (за наявностi), за ix вiдсутностi
наукову доповiдь (реферат) з обраноI спецiшlьностi;
о згода на збiр та обробку персональних даних;. КОПiя Диплома магiстра (спецiалiста) з додаткtl]\{и про закiнчення ВНЗ;
. КОПiЯ СеРтифiкату зi спецiалiзацiТ (вiдповiдае спецiальностi аспiрантури);
о копiя свiдоцтва про навчаннJI в клiнiчнiй ординатурi (за наявностi);
о медичну довiдку про стан здоров'я за формою JФ 08б/о;
. ХаРактеристика вступника (за пiдписом керiвника установи та печаткою);
о копiя трудовоi книжки, завiреноТ у вiддiлi кадрiв за мiсцем роботи;о автобiографiя;
о копiя cTopiHoK паспорту з вiдмiтками;
. копiя iдентифiкацiйного коду;
о довiдка з MicTy роботи;. рекомендацiю щодо вступу до аспiрантури (за наявностi);
О мiжнароднhй сертифiкат з iноземноi мови, який засвiдчуе piBHi Cl-C2 (за наявностi);
О ОРИгiнали паспорта, диплома про повну вищу ocBiTy та вiйськовий квиток вступники
пред'являють особисто.

Вступнi випробування прийому до аспiрантуру ДУ (IДВНАМНУ)
Чернишевська,(idvamnu.com.ua). Щокументи ю: 61057, м. XapKiB, вул,

7/9, телефон (057) 706З200;

Jю

йаtrfflЕжъц
кIWяфр
?^ffl,i.*Tj,
,:ilНili;;

nrOrO lZ 
' 
ьlЬ

!иректор ДУ (IДВ Я.Ф Кутасевич

>


