НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАПРОШУЄ
іноземних громадян на навчання до аспірантури
за рахунок коштів юридичних/фізичних осіб
для здобуття вищої освіти ступеня «Doctor of Philosophy» (Ph. D.)
спеціальності

226 Фармація, промислова фармація; 222 Медицина;
091 Біологія
наявна освіта
повна вища освіта, диплом магістра (спеціаліста)
термін підготовки
до 4 років
фінансування
за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб
форма підготовки
очна денна
заочна
вартість підготовки за один
еквівалент 5500 дол. США
еквівалент 5000 дол. США
рік (на 2019/2020 навчальний
рік)
термін подання документів на
протягом року (01.07.2019 – 31.12.2019)
конкурс
термін проведення співбесіди
протягом року (01.07.2019 – 31.12.2019)
зарахування до аспірантури
протягом року
мова навчання
українська

Вступники до аспірантури подають такі документи:
- заяву на ім’я ректора;
- копію паспорта;
- oсобовий листок з обліку кадрів;
- копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації)
;
- список опублікованих наукових праць або реферат з обраної наукової спеціальності;
- відгук кафедри, на якій планується виконання дисертаційного дослідження, на наукові
здобутки вступника (за підписом завідувача кафедри та передбачуваного наукового
керівника);
- фото 3х4см (4 штуки).
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.
При університеті функціонують три спеціалізовані вчені ради по захисту
дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора наук за науковими
спеціальностями: 14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні, медичні науки), 15.00.01 технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (фармацевтичні
науки); 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія (фармацевтичні науки); 15.00.03стандартизація та організація виробництва лікарських засобів (фармацевтичні науки);.
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, aspirantura@nuph.edu.ua
проректор з науково-педагогічної роботи – Загайко Андрій Леонідович
завідувач відділу аспірантури та докторантури – Голубцова Карина Костянтинівна

