
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕСРИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

ПОЛОЖЕННЯ
про магістерську програму

з правознавства (LL.M.) для іноземних студентів

КИЇВ – 2013

1. Дане “Положення про магістерську програму з правознавства (LL.M.) для

іноземних студентів” (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України

"Про вищу освіту", інших нормативно-правових актів, вимог Болонського процесу.

2. Положення визначає сутність і призначення магістерської програми для

іноземних студентів, підстави та порядок її запровадження та здійснення, кадрового

та навчально-методичного забезпечення, а також регулює порядок внесення змін до

програми і контроль за її виконанням.

3. Магістерська програма з правознавства для іноземних студентів розрахована

на один навчальний рік. Підготовка магістрів відбувається на денній формі навчан-

ня.

4. На магістерську програму з правознавства можуть бути зараховані іноземні

студенти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, або завершили не

менше 4-х років навчання за напрямом «Право» у відповідному навчальному закла-

ді країни їх проживання або навчання.

5. Для навчання в НаУКМА на магістерській програмі з правознавства іноземні

студенти повинні володіти українською мовою на достатньому рівні для прослу-

ховування навчальних курсів. Зарахування на програму відбувається за результата-

ми співбесіди.

6. За час навчання у НаУКМА іноземний студент має опанувати програму в

обсязі 60 кредитів ECTS та виконати кваліфікаційну магістерську роботу.

7. Іноземний студент може перезарахувати до 12 кредитів ECTS, отриманих ним
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в інших навчальних закладах, за умови, що відповідні дисципліни стосувалися права

України. Таке перезарахування відбувається за погодженням з деканом факультету

правничих наук (або керівником Магістерської програми) НаУКМА.

8. Іноземні студенти мають право вільно обирати дисципліни з програм «Спеці-

аліст» та «Магістр», окрім тих, які є обов’язковими (нормативними) згідно на-

вчального плану. Як виняток, за погодженням з деканом факультету (або керівни-

ком Магістерської програми), іноземні студенти мають право обирати окремі дисци-

пліни з програми «Бакалавр», але за умови, що таку дисципліну можна повністю

прослухати протягом одного навчального року.

9. При зарахуванні на магістерську програму іноземні студенти складають інди-

відуальний план, згідно якого відбувається навчання в НаУКМА.

10. Під час навчання на магістерській програмі в НаУКМА іноземні студенти

повинні дотримуватися всіх правил і вимог, що передбачені законодавством України

та правилами внутрішнього розпорядку НаУКМА.

11. Кваліфікаційна магістерська робота повинна бути виконана відповідно до

Положення про кваліфікаційну (випускову) роботу студента НаУКМА, затверджено-

го наказом НаУКМА від 24.10.2012 р. № 591. Магістерська робота іноземного сту-

дента обов’язково повинна мати порівняльний характер. При цьому в рамках ви-

конання магістерської роботи має бути проаналізовано законодавство України,

теорія та практика його застосування.

12. Керівником магістерської роботи призначається викладач факультету

правничих наук НаУКМА, який є кваліфікованими фахівцем з відповідної тематики

магістерської роботи. Одночасно керівником магістерської роботи може бути викла-

дач навчального закладу, з якого прибув іноземний студент.

13. Захист магістерської роботи проводиться на відкритому засіданні Державної

екзаменаційної комісії, в терміни визначені наказом Президентом НаУКМА.

14. Після успішного завершення магістерської програми іноземному студенту

видається диплом НаУКМА, який не підлягає легалізації.
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