Особливості прийому іноземців та осіб без громадянства до МЕГУ
16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із
Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»,
«Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня
1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва
областей України з суміжними прикордонними областями Російської
Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку
економічного співробітництва областей України з суміжними областями
Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями
Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26
лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від
11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та
осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01
листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання
(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами,
загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями
України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства
освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.
16.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від
українських національно-культурних товариств, при вступі до МЕГУ
користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни
України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами
України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
16.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус
закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах,
мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за
кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, законодавством або угодами між МЕГУ і вищими навчальними
закладами про міжнародну академічну мобільність.
16.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних
школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких
підтверджено посвідченням закордонного українця, до МЕГУ за співбесідою
з предметів, передбачених Правилами прийому за рекомендаціями
дипломатичних установ України за кордоном та українських національних
культурних товариств (за наявності).

16.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітнього
ступеня чи ОКР, зараховуються до МЕГУ не пізніше 15 листопада на підставі
наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.
16.6. Іноземці та особи без громадянства, які вступають на навчання за
заочною (дистанційною) формою за рахунок коштів фізичних та юридичних
осіб і перебувають на момент подачі документів за межами України можуть
надіслати документи для вступу поштою або через уповноваженого
представника суб’єктів господарювання (резидентів та нерезидентів), з якими
МЕГУ уклав договори щодо надання послуг з набору іноземців, як
кандидатів на навчання. Перелік документів визначається п. 8 наказу
Міністерства освіти і науки України №1541 від 01.11.2013 р.

