НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
запрошує
НА ДЕННЕ ТА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

(для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр)
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст

магістр

7.05020201 “Автоматизоване управління
технологічними процесами”
7.05020202 “Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси і виробництва”

8.05020201 “Автоматизоване управління технологічними
процесами”
8.05020202 “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси
і виробництва ”

7.05060105 “Енергетичний менеджмент”

8.05060105 “Енергетичний менеджмент”

7.10010101 “Енергетика
сільськогосподарського виробництва”

8.10010101 “Енергетика сільськогосподарського
виробництва”

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання у 2013 р. на ОКР спеціаліст та магістр:
Етапи вступної кампанії

Реєстрація студентів, що бажають вступити до ННІ ЕКТ
Денне відділення – секретар:
Косьміна Марина Миколаївна, тел. (057)712-52-45
(м. Харків, вул. Енгельса, 19, 3 пов).
Прийом заяв та документів у студентів
Денне відділення – секретар:
Косьміна Марина Миколаївна, тел. (057)712-52-45
(м. Харків, вул. Енгельса, 19, 3 пов).

Денна форма навчання

Навчання без відриву
від виробництва

до 4 червня

до 4 червня

з 5 червня
по 5 липня

з 5 червня
по 5 липня

магістр

спеціаліст

магістр

спеціаліст

Проведення консультацій з фахового іспиту на ОКР

8 липня
1400

8 липня
1400

9 липня
1400

9 липня
1400

магістр

спеціаліст

магістр

спеціаліст

Проведення фахового іспиту на ОКР

9 липня
1000

9 липня
1000

Проведення консультацій з іспиту по іноземній мові на ОКР
магістр (м. Харків, вул. Мироносицька, 92, 3 поверх,
каф. мовної підготовки)
Проведення іспиту по іноземній мові на ОКР магістр
(м. Харків, вул. Мироносицька, 92, 3 пов, каф. мовної підготовки)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
Термін зарахування випускників

10 липня 10 липня
1000
1000

6 липня
1400

11 липня
1400

7 липня (ЕСВ)
8 липня (ЕМ, АУТП,
КІТПВ)
о 1000

12 липня
1000

16 липня

16 липня

за державним
за державним замовленням –
замовленням – до
до 20 липня;
20 липня;
на контракт – до 25 липня.
на контракт – до 25 липня.

Перелік документів, необхідних для вступу на ОКР спеціаліст та магістр:
1. Заява, в якій зазначено найменування

спеціальності;
2. Ксерокопія паспорта;
3. Ксерокопія ідентифікаційного коду;

4. Диплом бакалавра з додатком (для студентів,
що закінчили бакалаврат не в ХНТУСГ);
5. Кольорові фотокартки розміром 3×4 см. – 4 шт.

Вартість навчання за контрактом: денна форма – 5700 грн., заочна – 4100 грн.

