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ПІБ аспіранта (докторанта)
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Курс навчання
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Освіта керівника за професійним спрямуванням
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спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата
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Науковий ступінь кандидата наук, шифр і
найменування наукової спеціальності, тема
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найменування наукової спеціальності, тема
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Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю)
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хронологічному порядку, починаючи з останніх.
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назвою пункту), згідно п. 38 «Види і результати
професійної діяльності особи за спеціальністю, яка
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спеціальності» Положення про ліцензійні умови
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1. Комплекс навчально-методичного забезпечення Трудове право за вимогами
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- участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю (Європол).
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Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність
наукового керівника з теми дисертації(наприклад:
виконання держбюджетних наукових тем, участь у
грантових проектах, міжнародне співробітництво та
проекти, практична діяльність тощо).
Рівень готовності до подання на захист
(готова теоретична частина, готова практична
частина, на стадії оформлення, підготовка до
подання, подано до спеціалізованої вченої ради
тощо)(для аспірантів 4 курсу)
ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників
ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача
(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях
України + не менше однієї статті у виданнях баз
Scopus, WoS(для аспірантів 4 курсу)

