НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Магістр політичних наук
за спеціалізацією
«Німецькі та Європейські Студії»

Подвійна магістерська
програма
Програма була розроблена
Університетом імені Фрідріха
Шиллера в м. Єна (Німеччина)
спільно з Національним
університетом „Києво-Могилянська
Академія». Програма пропонує
студентам ґрунтовне вивчення
наукових підходів до дослідження
політичних явищ, міжнародних
відносин, права та економіки
Німеччини та Європейського Союзу.

Структура програми
Спільна магістерська програма
включає піврічне перебування в
Єнському університеті для
найкращих за рейтингом студентів.
Близько 50% предметів викладається
німецькою мовою; інші 50% англійською та українською.
Успішні студенти отримують звання
магістра політичних наук за
спеціалізацією «Німецькі та
Європейські Студії» відповідно до
міжнародного положення про
подвійний ступінь. Окремі,
український та німецький, дипломи
магістра дозволяють студенту
застосовувати свій академічний
ступінь як в Україні, так і в Німеччині.

Програма пропонує:
➢ Визначний навчальний курс, який
розроблений спільно двома
провідними університетами
Європи
➢ Можливість провести повністю
профінансований семестр в
Німеччині
➢ Професійних викладачів з
Німеччини протягом усієї
програми, які мають глибоке
розуміння того, що рухає
Німеччиною та Європою
➢ Відмінна підготовка з німецької та
англійської мов
➢ Міцна аналітична база для
успішної кар'єри в управлінні, ЗМІ,
науці та міжнародному бізнесі
➢ Яскраве навчальне середовище з
багатими академічними та
культурними ресурсами в Києві та
Єні
➢ Програма відкриває для своїх
випускників кар'єрні можливості в
науковій, політичній, економічній
сферах, у громадянському секторі
та в міжнародних організаціях.

Фінансування
➢ За державним замовленням або за
контрактною формою навчання.
➢ Найкращим за рейтингом
студентам під час їхнього
навчання і перебування в м. Єна
Німецька служба академічних
обмінів (DAAD) надає стипендії.

Умови вступу
➢ Український диплом бакалавра;
➢ Знання української, англійської та
німецької мов (щонайменше на
рівні A2/В1);
➢ Для навчання в Німеччині
потрібно успішно скласти TestDaF
після першого року навчання.

Подача документів
Вступники на магістерську програму
подають документи до приймальної
комісії НаУКМА на загальних
підставах.
http://vstup.ukma.edu.ua/dlyavstupnykiv-na-magisterski-programy/

За подальшою інформацією
звертайтеся до нас:
dsg.naukma@uni-jena.de
http://www.des-kyiv.org

Програму підтримує Німецька служба
академічних обмінів
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