Розрахунок конкурсного балу
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
7.1 Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється
за результатами вступних випробувань:
- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра на спеціальність
051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»» - у формі
єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови
(англійської, німецької, французької або іспанської) та фахового вступного
випробування (таблиця Д.4.4 додатку 4);
- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)
бакалавра на інші
спеціальності – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних
випробувань (таблиця Д.4.4 додатку 4).
7.2.
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала,
який розраховується відповідно до Правил прийому, зазначених в п.7.7.
7.3.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра
, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на здобуття
ступеня магістра, зараховується результати вступного іспиту з іноземної мови (
бали єдиного вступного іспиту з іноземної мови для спеціальності 051
«Економіка») та фахового вступного випробування.
7.4. Особа може вступити до КНУБА для здобуття ступеня магістра на
основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за
умови успішного проходження
додаткових вступних випробувань з
урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.
7.7.Конкурсний бал розраховується:
7.7.2 Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття ступеня
магістра обчислюється за формулою:

КБмаг  Фмаг  СБдипл  Іноз
де:
Фмаг – оцінка вступного випробування або сума балів з оцінок, в разі
проведення декількох фахових випробувань;
СБдипл – середній бал документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень;

Іноз – оцінка вступного іспиту з іноземної мови.
Результати вступних фахових випробувань для вступників, які вступають
на навчання для здобуття ступеня магістра, оцінюються за шкалою від 100 до
200 балів.
Вступний іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер та
орієнтований на те, що вступник має підтвердити володіння іноземною мовою
на рівні не нижчому за В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти. У підсумку іспит оцінюються за двобальною шкалою: «склав»
- 1 бал, «не склав» - 0 балів.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 100-бальній
шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню (60
балів).
7.7.4. Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття ступеня
магістра за спеціальністю 051 «Економіка». обчислюється за формулою:

КБмаг  Фмаг  СБдипл  Іноз
де:
Фмаг – оцінка вступного випробування або сума балів з оцінок, в разі
проведення декількох фахових випробувань;
СБдипл – середній бал документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень;
Іноз – оцінка єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови.
Результати вступних фахових випробувань для вступників, які вступають
на навчання для здобуття ступеня магістра, оцінюються за шкалою від 100 до
200 балів.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 100-бальній
шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню (60
балів).

