ПРАВО
Кафедра права і соціальної роботи

Спеціальність

081 Право

Кваліфікація

Бакалавр права

Освітній ступінь Бакалавр
Форми навчання Денна, заочна
Форми
фінансування

Державна
Контрактна

Термін
навчання

3 роки10 місяців

ЗНО:

Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова або математика

Практика/
Стажування:

Виробнича практика (правова)

Бакалавр права може займати первинні
посади:
- офісний службовець (страхування);
- секретар судового засідання;
- судовий виконавець;
- помічник адвоката;
- помічник нотаріуса;
- помічник судді;
- помічник юриста;
- помічник приватного детектива;
- судовий розпорядник.

ЗАГАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ
ПРОГРАМИ:
Програма призначена для формування у
майбутнього фахівця здатності розв’язувати
складні спеціалізовані завдання у сфері права
з розумінням природи і змісту його основних
правових інститутів, а також меж правового
регулювання різних суспільних відносин.
Бакалавр
права
має
оволодіти
компетентностями,
необхідними
для
розуміння природи і функцій права, змісту
його
основних
правових
інститутів,
застосування права, а також меж правового
регулювання різних суспільних відносин.
Проведення частини занять з професійно
орієнтованих дисциплін передбачається на
базі юридичних служб органів місцевого
самоврядування, органів виконавчої влади, а
також у судах, прокуратурі, адвокатурі,
нотаріаті тощо.

ПРОГРАМНІ
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
- визначати переконливість аргументів у процесі
оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин;
- надавати консультації щодо можливих
способів захисту прав та інтересів клієнтів у
різних правових ситуаціях;
- демонструвати необхідні знання та розуміння
сутності та змісту основних правових інститутів і
норм фундаментальних галузей права;
- виявляти знання і розуміння основних
сучасних правових доктрин, цінностей та
принципів
функціонування
національної
правової системи;
- застосовувати набуті знання у різних правових
ситуаціях, виокремлювати юридично значущі
факти і формувати обґрунтовані правові
висновки.

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

08 Право

ФУАІД

Галузь знань

МОЖЛИВА ПРОФЕСІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКА

ФУФСН

КАРТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет української філології та соціальних наук

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
з питань вступу
(04841) 9-76-07
(094) 998-96-07
(068) 031-39-92

з питань навчання
kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com
(096) 154-51-76
підготовчі куси
(096) 559-08-83

http://idgu.edu.ua
e-mail: vstupidgu@gmail.com
м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12
каб. 102

