Протокол №1
засідання атестаційної комісії конкурсного відбору на навчання за програмою
подвійного дипломування за освітніми програмами
"Бізнес-адміністрування і консультування" та
“Global Politics and International Relations” (curriculum IPER)
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
від 17 листопада 2020 р.
Відповідно до «Правил конкурсного відбору студентів ОП «Бізнесадміністрування і консультування ОМ «Магістр» на Програму міжнародної
академічної мобільності в межах співпраці щодо подвійного дипломування між
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом
Мачерата (Італія)», рішення кафедри міжнародної економіки та маркетингу від 13
жовтня 2020 року (протокол №4) та рішення Вченої ради економічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 13 жовтня 2020
року (протокол №3), 17 листопада 2020 року атестаційна комісія провела
конкурсний відбір для претендентів до вступу на програму подвійного
дипломування.
Склад атестаційної комісії:
- д.е.н., професор Старостіна А.О. – голова комісії;
- к.е.н., доцент Кочкіна Н.Ю. – член комісії;
- к.е.н., доцент Пащук Л.В. – член комісії.
Обов’язковою умовою участі у конкурсі було надання сертифікату
міжнародного зразка про володіння англійською мовою на рівні, не нижчому ніж
рівень В2. Конкурсна оцінка претендента на навчання на Програмі подвійного
диплому розраховувалась як сума балів за подані на конкурс документи,
академічну успішність та фахове конкурсне випробування (див. таблицю). На
Програму подвійного диплому зараховувались претенденти, які отримали 60 та
більше конкурсних балів.
Складові конкурсної оцінки претендента на навчання
Мах число балів
Конкурс документів:
30
1) мотиваційний лист
10
2) сертифікат про володіння італійською мовою
10
3) дипломи переможця/призера всеукраїнських і
5
міжнародних студентських олімпіад, конкурсів
наукових робіт та інші навчальні та наукові досягнення
претендента
4) наукові публікації претендента
5
Оцінка академічної успішності:
40
5) рейтинг при вступі до магістратури
20
6) поточні оцінки з дисциплін першого семестру на
20
момент оголошення конкурсу
7) Фахове конкурсне випробування:
30
ЗАГАЛОМ
100

Загалом у конкурсному відборі прийняло участь 6 претендентів. Результати їх
участі подано нижче:
ПІБ претендента
Андрусик Владислав
Бондар Кирило
Ганганов Кирило
Карвецька Діана
Крижановський
Богдан
Кролевець Анастасія

Складові конкурсної оцінки претендента на
навчання
1
2
3
4
5
6
7
10
0
0
0
16.45 13.50 25
10
0
0
0
17.20 19.33 27
10
0
0
0
18.60 18.61 27
10
0
0
0
18.75 19.22 27

∑ балів
64.95
73.53
74.21
74.97

10

0

0

0

17.15 18.72

27

72.87

10

0

0

0

16.65 16.39

17

60.04

Рішення атестаційної комісії конкурсного відбору на навчання за програмою
міжнародної академічної мобільності в межах співпраці щодо подвійного
дипломування між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
та Університетом Мачерата (Італія):
Рекомендувати до зарахування на програму подвійного диплому студентів
1-го курсу магістратури галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
освітньої програми "Бізнес-адміністрування і консультування", що успішно
пройшли конкурсне випробування, отримавши 60 та більше конкурсних
балів, а саме:
- Андрусик Владислав;
- Бондар Кирило;
- Ганганов Кирило;
- Карвецька Діана;
- Крижановський Богдан;
- Кролевець Анастасія.

Голова комісії д.е.н., професор

Старостіна А.О.

Член комісії к.е.н., доцент

Кочкіна Н.Ю.

Член комісії к.е.н., доцент

Пащук Л.В.

