
 

 

Інформація для українських громадян 

 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ ДЛЯ КАНДИДАТІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ (крім 
етнічних румунів з України) А. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Громадяни України можуть брати участь у вступній кампанії до 
Сучавського університету «Штефан чел Маре» м. Сучава (USV) на 
місця, що фінансуються з державного бюджету Румунії, які 
виділені цій категорії випускників, а також на місця на платній 
основі в іноземній валюті. Календар вступної кампанії (липень, 
вересень) опублікований на веб-сайті USV. 

2. Зарахування на навчання українських громадян за програмою 
бакалавр / магістр / доктор наук, які здобули середню загальну 
освіту / рівень бакалавра / магістра в Україні або за кордоном, 
здійснюється на основі конкурсного балу, згідно критеріїв, 
специфічних кожному факультету. 

3. Рівні сплат для участі у конкурсі та за навчання можна знайти у 
Плані сплат та тарифів USV (опублікований на першій сторінці 
веб-сайту). 

Б. ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА КОНКУРС 

1. На місця, що фінансуються з держбюджету, кандидати 
громадяни України подають досьє з оригіналами документів 
про здобуту освіту та/або легалізованими перекладами 
безпосередньо в USV або в приймальний центр відкритий USV в 
Україні (м. Чернівці). 

2. Комісія приймального центру USV в Україні приймає документи 
в оригіналі та/або завірені переклади та, у разі необхідності, 
документ, що підтверджує, що особа пройшла тест з перевірки 
знань та пізнавальних здібностей (відповідно до умов кожного 
факультету). Досьє, отримані представниками приймального 
центру USV, будуть передані Приймальній комісії USV. 

3. Задля вступу на платній основі, у валюті (особистий валютний 
рахунок), кандидати можуть подати свої заяви до приймального 
центру, організованого в Україні, або завантажити до 
реєстраційної платформи для кандидатів-громадян України, яка 
знаходиться на веб-сайті USV. 



 

4. Кожний кандидат отримає на власну електронну пошту код 
свого досьє, який буде використаний для опублікування 
анонімізованих результатів вступної кампанії. 

В. ОЦІНЮВАННЯ ЗАЯВОК 

1. Члени Вступної комісії забезпечують: а) перевірку знань та 
пізнавальних здібностей за допомогою електронної пошти або 
безпосередньо з кандидатом, якщо це необхідно; б) перевіряють 
документи подані кандидатом, а також автентичність дипломів 
на сайтах, визначених Міністерством національної освіти; в) 
розраховують конкурсний бал для кожної навчальної програми 
власного факультету, на який подав документи кандидат; г) 
централізують та передають факультетській комісії прізвища 
кандидатів, обрані варіанти вступу, конкурсні бали. 

2. Для випускників повної середньої загальної та університетської 
освіти в Україні конкурсні бали / оцінки будуть розраховані 
шляхом переведення української системи оцінювання на 
румунську, наступним чином: 
a) для власників свідоцтв про повну загальну середню освіту або 
їх еквівалентів, отриманих до 2001 року, переведення оцінок 
буде здійснюватися з урахуванням наступної еквівалентності: 
«3» = 6; «4» = 8; «5» = 10; 
б) для власників свідоцтв про загальну середню освіту або їх 
еквівалентів, отриманих після 2001 року, переведення оцінок 
буде здійснюватися з урахуванням наступної еквівалентності: 
„4” = 5; „5” = 5; „6” = 6; „7” = 6; „8” = 7; „9” = 8; „10” = 9; „11” = 10; 
„12” = 10; 
в) для власників дипломів бакалавра та магістра або їх 
еквівалентів, переведення оцінок буде здійснюватися з 
урахуванням наступної еквівалентності: „60-64” = 6; „65-74” = 7; 
„75-84” = 8; „85-89” = 9; „90-100” = 10. 

3. Вступна комісія публікує на веб-сайті наступні матеріали: 

– Списки кандидатів, які підтвердили своє місце та подали оригінали 
документів, на місця, що фінансуються з бюджету, за 
напрямами/навчальними програмами; 

– Списки кандидатів, які підтвердили місце та надали документальне 
підтвердження про оплату за навчання, за напрямками/навчальними 
програмами. 



 

1. Режим оскарження для кандидатів громадян України 
ідентичний режиму для кандидатів громадян Румунії. 

Г. ЗАРАХУВАННЯ 

1. На веб-сайті USV буде зазначено кінцевий термін подання 
оригіналів документів (та легалізованих перекладів, якщо є в 
цьому необхідність) для підтвердження місця за спеціальністю, 
на яку кандидата було записано та для зарахування. Листування 
з кандидатами здійснюється представником факультету в 
центральній комісії або іншою особою, призначеною деканом 
відповідного факультету. 

2. Для зарахування, кандидати повинні підтвердити своє місце в 
навчальній програмі (спеціальності), на яке вони претендують, 
подавши заяву про зарахування та, у разі зарахування на платні 
місця, підтвердження оплати за навчання за перший рік. 

3. Після підтвердження вступу, досьє кандидатів будуть передані 
до Міністерства освіти для видачі дозволів на навчання. 

4. У разі зарахування кандидатів на платні місця, Лист про дозвіл 
на навчання та Лист-підтвердження про зарахування від USV 
будуть надіслані абітурієнту після пред’явлення підтвердження 
оплати за навчання за перший рік. 

5. Досьє з оригіналами документів та досьє з документами, 
поданими онлайн, але обов’язково з підтвердженням оплати за 
навчання, будуть передані наприкінці вступної кампанії до 
факультету на який зарахований кандидат. 

6. Кандидати, які зареєструвалися на платне навчання та не 
подали оригінали документів, зобов’язані подати всі необхідні 
оригінали документів та передбачені перекладені та 
легалізовані копії до кінця поточного календарного року. 

 

 


