ВАШ ВИБІР!

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Юридичний факультет готує бакалаврів (повна та скорочена
форми навчання), магістрів, дає другу вищу освіту; на факультеті
функціонує юридичне відділення коледжу університету.

Ступінь бакалавра
Сертифікати (вступні випробування)
Назва
спеціальності

Право

Назва
спеціальності

Міжнародне
право

Перелік конкурсних Перелік конкурсних Ваговий
Мінімальна
предметів (за
предметів (на
коефіцієнт кількість балів
держзамовленням) договірних умовах)
для участі у
конкурсі
1.Українська мова
та література

1. Українська мова
та література

0,25

100

2.Історія України

2.Історія України

0,4

100

3. Іноземна мова
або математика

3. Іноземна мова або
географія

0,25

100

Перелік конкурсних Перелік конкурсних Ваговий
Мінімальна
предметів (за
предметів (на
коефіцієнт кількість балів
держзамовленням) договірних умовах)
для участі у
конкурсі
1.Українська мова
та література

1. Українська мова
та література

0,25

100

2. Іноземна мова

2. Іноземна мова

0,4

100

3. Історія України
або математика

3. Історія України
або географія

0,25

100

Ліцензійний обсяг набору:
-

350 чоловік на денне відділення;
150 чоловік на заочне відділення.

Навчання на юридичному факультеті здійснюється за рахунок бюджетного
фінансування та на договірній основі.
Згідно ст. 71 ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року, починаючи з
2016 року ВНЗ не отримують бюджетних місць. Бюджетні місця абітурієнт
виборює персонально, в залежності від свого місця у загальному рейтингу
абітурієнтів України, які обрали пріоритетом № 1 спеціальність «Право».
Таке бюджетне місце іде вслід за абітурієнтом, куди б він не пішов.
Вартість навчання на бакалавраті спеціальності «Право»:
У 2017-2018 навчальному році – становить 18400 грн за рік, на
заочному відділенні – 14900 грн. На новий навчальний рік вартість навчання
очікується в цих же межах. Плату за навчання можна вносити порічно,
посеместрово, а в разі складної матеріальної ситуації – помісячно.
Термін подачі документів: 12.07.2018 – 26.07.2018
Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватися на
інтернет-сайті за адресою:
http://ez.osvitavsim.org.ua/
Електронні адреси для консультацій та довідок:
http://chnu.edu.ua/
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/
Адреса: Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус № 5, ауд. № 155

