НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
оголошує конкурс
на місця за планом Державного замовлення на 2019 рік
до аспірантури за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація
для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії
наявна освіта

повна вища освіта, диплом магістра
(спеціаліста)
форма підготовки
очна-денна/вечірня
вступні випробування
філософія, спеціальність, англійська мова
термін подання документів на конкурс з 01 липня до 16 липня 2019 року
термін
проведення
вступних 17-19 липня 2019 року
випробувань
зарахування до аспірантури
до 31 серпня 2019 року
початок навчання
1 вересня 2019 року
термін підготовки
до 4-х років

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Вступники до аспірантури подають такі документи:
заяву на ім’я ректора;
ксерокопію паспорта (1, 2, 11сторінки);
ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
фото 3х4 см(4 шт.).
копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
oсобовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до
аспірантури навчається або працює;
копію трудової книжки (у разі її наявності завіряється відділом кадрів за місцем роботи).;
список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат з обраної наукової
спеціальності.
відгук кафедри про наукову діяльність вступника, за підписом завідувача кафедри та
передбачуваного наукового керівника.

Паспорт та диплом ВНЗ (оригінали) подаються вступником особисто.
Наукові дослідження в НФаУ проводяться за наступними напрямками:
- синтез нових біологічно активних речовин, пошук оригінальних субстанцій синтетичного
та природного походження;
- розробка та удосконалення аналізу лікарських засобів;
- розробка складів і технологій нових лікарських, косметичних, гомеопатичних та
ветеринарних препаратів;
- проведення фармакологічних досліджень нових біологічно активних речовин та лікарських
препаратів;
-організаційно-економічні та маркетингові дослідження у фармації;
-управління якістю у сфері створення, виробництва і обігу лікарських засобів.
Ми створимо для Вас умови для цілеспрямованої та плідної наукової роботи.
Наша адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53,
тел./факс (057)706-30-71, Е-mail: aspirantura@nuph.edu.ua
проректор з науково-педагогічної роботи – Загайко Андрій Леонідович
завідувач відділу аспірантури та докторантури – Голубцова Каріна Костянтинівна

