ГРАФІК РОБОТИ ОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ «ДОНБАС-УКРАЇНА», «КРИМ-УКРАЇНА» В МАРІУПОЛЬСЬКОМУ
ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (відповідно до змінам до ЗУ «Про вищу освіту» №744-IX від 03.07.2020)
09.06.2020 – 23.10.2020 – консультації, річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну
форму навчання до уповноваженої школи на базі повної загальної середньої освіти, зарахування за сертифікатами ЗНО.
Прийом заяв і документів від Заявника, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування до навчання на
основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
вступають за вступними іспитами
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
вступають за сертифікатами ЗНО
Строки проведення МДУ вступних іспитів
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомендованих до
зарахування за Квотою-2
Термін виконання вступниками вимог до
зарахування за Квотою-2
Терміни зарахування вступників за Квотою-2
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомендованих до
зарахування за загальним конкурсом
Термін виконання вступниками вимог до
зарахування за загальним конкурсом
Терміни зарахування вступників за загальним
конкурсом

1 сесія
бюджет
09.06.2020

2 сесія
бюджет
09.06.2020

3 сесія
контракт
25.08.2020

4 сесія
контракт
14.09.2020

5 сесія
контракт
26.09.2020

до 1800 03.08.2020

до 1800 16.08.2020

до 1800 05.09.2020

до 1800 19.09.2020

до 1800 10.10.2020

до 1800 19.08.2020

до 1800 11.09.2020

до 1800 25.09.2020

17.08.2020 –
19.08.2020

07.09.2020 –
11.09.2020

21.09.2020 –
25.09.2020

до 1800
17.10.2020
12.10.2020 –
17.10.2020

до 1200 20.08.2020

до 1200 20.08.2020

-

-

-

до 1800 21.08.2020

до 1800 27.08.2020

-

-

-

до 1000 22.08.2020

до 1000 22.08.2020

-

-

-

до 1200 27.08.2020

до 1200 27.08.2020

12.09.2020

25.09.2020

19.10.2020

до 31.08.2020

до 31.08.2020

до 1800 17.09.2020

до 1800 29.09.2020

22.10.2020

до 05.09.2020

до 05.09.2020

до 18.09.2020

до 30.09.2020

до 23.10.2020

до 1800
08.08.2020
04.08.2020 –
08.08.2020

Центри працюють за графіком: понеділок - п’ятниця: з 9:00 до 16:25, субота: з 9:00 до 13:00, неділя – вихідний
Адреса: Україна, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129а, І поверх, каб. 112
Тел./факс: (0629) 58-70-52, (050) 828-03-03, Кудлай В’ячеслав Олегович керівник освітніх центрів «Донбас-Україна», «Крим-Україна»
E-mail: enrollment@mdu.in.ua

