Таблиця 4
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра
Національний університет харчових технологій
(назва вищого навчального закладу)

Заочна, Спеціаліст
Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код

Назва

Спеціальності
ОКР спеціаліста,
ОС магістра

Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву
спеціальності/

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
Курс
мови

Термін
навчання

Кількість місць*
За кошти За кошти
державного фізичних,
бюджету юридичних
осіб

Сумська філія Національного університету харчових технологій, Сумська філія Національного університету харчових технологій

автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

6.050202

Інші спеціальності

харчові технології та інженерія

харчові технології та інженерія

1/2

6.051701

6.051701

151

Автоматизація та комп’ютерно
ВСЬОГО:
-інтегровані технології

151

Автоматизація та інтелектуальні
Автоматизація та комп’ютерносистеми керування
інтегровані технології
технологічними комплексами

Фаховий іспит
(Автоматизація та
комп'ютерно1 Курс
інтегровані
технології); Іноземна
мова

151

Автоматизація та інтелектуальні
Автоматизація та комп’ютерносистеми керування
інтегровані технології
технологічними комплексами

Іноземна мова;
Фаховий іспит
(Автоматизація та
комп'ютерноінтегровані
технології); Фаховий
іспит (Додатковий)

181

Харчові технології

181

181

1 Курс

0

35

1р

0

32

1р

0

3

0

60

ВСЬОГО:

Харчові технології

Технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів та
харчоконцентратів

Іноземна мова;
Фаховий іспит
(Харчові технології
та інженерія)

1 Курс

1р

0

32

Харчові технології

Іноземна мова;
Фаховий іспит
Технології цукру та полісахаридів
(Харчові технології
та інженерія)

1 Курс

1р

0

22
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Інші спеціальності

181

Інші спеціальності

181

Харчові технології

Технології хліба, макаронних,
кондитерських виробіів та
харчоконцентратів

Фаховий іспит
(Додатковий);
Іноземна мова;
Фаховий іспит
(Харчові технології
та інженерія)

1 Курс

1р

0

3

Харчові технології

Іноземна мова;
Фаховий іспит
(Харчові технології
Технології цукру та полісахаридів
та інженерія);
Фаховий іспит
(Додатковий)

1 Курс

1р

0

3

На ОКР "спеціаліст" можливий вступ вступників ОКР/ОС "бакалавр" інших напрямів підготовки за умови успішного складання додаткового
вступного випробування
Примітки:
*Дані за результатами прийому у 2015 році
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