УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИМОГИ
маґістерської програми для студентів
з попереднім 4-річним дипломом бакалавра
(100 кредитних пунктів)
Вимоги обов’язкові для всіх студентів, які розпочали навчання після
1-го жовтня 2007 р.

ВИТЯГ

з

ПРАВИЛ СТУДІЙ

(із змінами та доповненнями від 05.07.08)

Термін навчання: від 3 до 9 семестрів

Вступ
Відповідно до Болонського процесу маґістерські студії (“другий навчальний цикл“) розглядаються у контексті попереднього навчання на бакалавра („перший навчальний цикл”). Болонський процес ділить час навчання не на семестри, а на кредитні пункти (у кожному
семестрі можна набрати 30 кредитних пунктів).
Вимоги маґістерської програми (100 кредитних пунктів) для студентів з 4-річним дипломом
бакалавра (240 кредитних пунктів) передбачають обов’язкове трисеместрове навчання (12
навчальних курсів), які завершуються маґістерською роботою та заключним іспитом (100
кредитних пунктів). Уся програма (включно з попереднім дипломом бакалавра) нараховує
340 кредитних пунктів.
І. Вимоги курсів:
1.
1.1.

Навчання на маґістерській програмі УВУ передбачає одне (1) обов’язкове вступне
модульне заняття:
Kурс: „Вступ до наукової роботи”;
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1.2.
Шість (6) модульних курсів підвищеного типу, з яких чотири (4) модульні курси повинні бути з “профілюючого модуля” (профілююча дисципліна) та два (2) модульних курси з
“додаткового модуля” (додаткова дисципліна). Всі модульні курси пропонують на вибір одну
з наступних дисциплін:
- українська мова та література;
- порівняльне літературознавство;
- німецько-українські відносини;
- Україна в європейському контексті;
- історія;
- політологія;
- правознавство;
- економіка;
- політична економіка;
- організація та діяльність підприємств;
- культура та релігієзнавство;
-- інтердисциплінарний модуль;
- Європейський Союз.

1.3.
Студенти самостійно обирають “профілюючий модуль” (4 модульні курси) виключно з таких дисциплін:
- українська мова та література;
- порівняльне літературознавство;
- історія;
- економіка;
- політична економіка;
- організація та діяльність підприємств;
- політологія.

1.4.
Студенти самостійно обирають “додатковий модуль” (щонайменше 2 модульні
курси) виключно з таких дисциплін:

- Європейський Союз;
- українська мова та література;
- порівняльне літературознавство;
- німецько-українські відносини;
- Україна в європейському контексті;
- історія;
- правознавство;
- економіка;
- політична економіка;
- організація та діяльність підприємств;
- політологія;
- культура та релігієзнавство;
- інтердисциплінарний модуль.

Кожний модульний курс підвищеного типу передбачає: а) лекції / семінари; б) написання
самостійних курсових робіт-рефератів; в) усні виступи на семінарах та г) поточний іспит.
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На першій лекції викладачі інформують студентів про вимоги курсу, а саме:
- обов’язкову літературу;
- вимоги рефератів, їх форму, розмір, терміни, і т.д.;
- вимоги усних виступів на семінарах;
- вимоги іспиту, терміни та форму проведення (усний чи
письмовий);
Пересічна тривалість усного іспиту – 20–30 хв., письмового – 45–90 хв.

1.5.
П’ять (5) самостійних індивідуальних курсів. Теми цих курсів повинні підпадати під
одну з наступних дисциплін. Рекомендовано обирати теми самостійних індивідуальних
курсів, які підпадають під “профілюючий модуль” (профілююча дисципліна) або “додатковий
модуль” (додаткова дисципліна):
- українська мова та література;
- порівняльне літературознавство;
- німецько-українські відносини;
- Україна в європейському контексті;
- історія;
- політологія;
- правознавство;
- економіка;
- культура та релігієзнавство;
- інтердисциплінарний модуль.
Студенти самостійно обирають теми індивідуальних курсів. Під час другого тижня навчального блоку студенти повинні у письмовій формі (1-2 стор.) запропонувати Голові Екзаменаційної Комісії тему для погодження і затвердження. В поданні має бути зафіксована згода
викладача, який стає науковим дорадником (консультантом), а також оцінює роботу. Студенти самі пропонують кандидатури наукових дорадників (консультантів).
У рамках кожного індивідуального курсу студент повинен написати письмову роботу-реферат обсягом 5–10 стор. Студенти також мусять скласти 2 колоквіуми з відповідних дисциплін.
1.6. Оцінки:
Болонський процес передбачає оцінки за всі курси відповідно до
„European Transfer Credit System” (ECTS):
Болонський процес передбачає оцінки за всі курси відповідно до
„European Transfer Credit System” (ECTS):
A
B
C
D
E
FX
F

=
=
=
=
=
=
=

визначно /відмінно
=
дуже добре
=
добре
=
задовільно
=
достатньо
=
оцінка нездачі якоїсь складової курсу =
оцінка нездачі усього курсу
=

(1,0; 1,3)
(1,7; 2,0)
(2,3; 2,7)
(3,0; 3,3)
(3,7; 4,0)
(4,3; 4,7)
(5,0)
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ІІ. Вимоги до маґістерської роботи:
Навчання на маґістерській програмі УВУ передбачає написання маґістерської роботи. Тему
маґістерської роботи студент обирає самостійно. Після обрання теми він заповнює відповідну анкету (анкета “Проект маґістерської роботи” знаходиться в Секретаріаті УВУ) і подає
її на затвердження Голові Комісії у справах надання академічних ступенів. Тема роботи
повинна носити порівняльний характер, наприклад, Україна-Німеччина, Україна-ЄС тощо.
Тема маґістерської роботи подається на затвердження лише після набрання студентом 50%
кредитних пунктів. Тема подається не раніше 1 лютого (під час Зимового семестру) та 1
липня (під час Літнього семестру).
Після затвердження теми студент сам пропонує кандидатуру викладача, який погодився
стати науковим керівником його роботи.
На написання роботи відводиться не більше 6 семестрів. Термін здачі роботи визначається
Комісією у справах надання академічних ступенів.
Обсяг роботи не повинен перевищувати 60–90 стор.
Маґістерська робота оцінюється науковим керівником та другим рецензентом, призначеним
Комісією у справах надання академічних ступенів, упродовж шести (6) тижнів після її здачі.
Рецензентами можуть бути професори, доценти, емеритовані професори, почесні професори та викладачі УВУ з науковим ступенем доктора або кандидата наук. У виняткових випадках рецензентом можна також призначати професора, доцента або викладача іншого
вищого учбового закладу, якщо тема роботи відповідає його фаховій та науковій кваліфікації, а він сам має щонайменше три (3) роки науково-педагогічного досвіду.

Якщо маґістерська робота отримала остаточну оцінку “незадовільно”, студент має право
писати нову маґістерську роботу, але на іншу тему. Повторна нездача маґістерської роботи
призводить до відрахування з маґістерської програми.
Студент зобов’язаний здати три (3) екземпляри позитивно оціненої маґістерської роботи.
Один примірник зберігається в бібліотеці УВУ.
ІІІ. Вимоги до маґістерського захисту та заключного іспиту:
Навчання на маґістерській програмі УВУ передбачає захист та заключний магістерський
іспит. Запитання на заключному маґістерському іспиті стосуються дисциплін „профілюючого
модуля“ i „додаткового модуля“, а також теми маґістерської роботи.
Усний іспит триває 20-30 хв.
Екзамен проводиться двома екзаменаторами, один з яких може бути науковим керівником
роботи.
Екзаменаторами можуть бути професори, доценти, емеритовані професори, почесні професори та викладачі УВУ з науковим ступенем доктора або кандидата наук. У виняткових випадках екзаменатором можна також призначати професора, доцента або викладача іншого
вищого учбового закладу, якщо тема роботи та заключний магістерський іспит відповідають
його фаховій та науковій кваліфікації, а він сам має щонайменше три (3) роки науковопедагогічного досвіду.
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Повторна здача маґістерського іспиту допускається лише один раз.
Додатковий термін призначається на початку лекційного періоду наступного семестру.
ІV. Вимоги щодо кількості кредитних пунктів:
Навчання на цій маґістерській програмі УВУ передбачає обов’язкову наявність 100 кредитних пунктів, які здобуваються під час маґістерських студій.
Кредитна вартість кожної складової частини програми:
- вступне заняття „Вступ до наукової роботи” – 2 кредитних пункти;
- кожний модульний курс підвищеного типу – 8 кредитних пунктів (6 курсів – 48 кредитних
пунктів);
- кожний самостійний курс – 3 кредитних пункти (5 курсів – 15 кредитних пунктів);
- маґістерська робота – 30 кредитних пунктів;
- заключний іспит – захист – 5 кредитних пунктів.
Усього: 100 кредитних пунктів.

