Підготовка в докторантурі Інституту здійснюється за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування». До докторантури приймаються
особи, які мають ступінь доктора філософії або науковий ступінь кандидата
наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової
спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах,
індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової
кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові
результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації,
монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей та які в змозі на
високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові та прикладні
наукові дослідження.
Нормативний строк підготовки в докторантурі – два роки. Форма
навчання – очна.
Прийом до докторантури Інституту здійснюється на конкурсній основі:
- за державним замовленням (за рекомендацією);
- понад державне замовлення (за договорами на умовах контракту).
На підготовку в докторантурі Інституту за державним замовленням
приймаються особи, які працюють:
- в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших
органах, установах, організаціях, на які поширюється дія законів України
"Про державну службу" і "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- у державних наукових установах, вищих навчальних закладах
III-IV рівнів акредитації державної форми власності.
Для вступу до докторантури вступник не менш ніж за два місяці до
вступу подає на відповідну кафедру розгорнуту пропозицію, в якій
міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової
роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до
захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників
кафедри заслуховують наукові доповіді і шляхом голосування визначають
можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подають
висновки на розгляд Вченої ради.
Прийом документів та зарахування до докторантури відбудеться в
такі строки:
- прийом документів з 1 по 15 серпня 2017 р.;
- зарахування з 1 жовтня 2017 р.
Перелік необхідних документів для вступу до докторантури:
1. Заява на ім'я директора за встановленою формою.
2. Особова картка (для державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування) або особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які
не перебувають на державній службі або службі в органах місцевого
самоврядування).

3. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена
доктором наук, із згодою бути в подальшому науковим консультантом у разі
вступу до докторантури.
4. Чотири фотокартки розміром 3 х 4 см.
5. Рекомендація до докторантури від органу державної влади, органу
місцевого самоврядування, іншого органу, установи, на які поширюється дія
законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого
самоврядування" (далі – орган, установа) або державної наукової установи,
вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації державної форми
власності (далі – заклад), які забезпечують працевлаштування особи після
закінчення докторантури. Рекомендація приймається за підписом керівника
органу, установи, закладу, який направляє особу на навчання за державним
замовленням.
6. Список (за встановленою формою) і копії публікацій у наукових
фахових виданнях України за обраною науковою спеціальністю, оформлені
відповідно до встановлених вимог.
7. Медична довідка про стан здоров'я за встановленою формою.
8. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
наук.
9. Копія(ї) диплома(мів) з додатком(ами) про ступінь доктора філософії
або наукового ступеня кандидата наук завірені нотаріально. Особа, яка подає
для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим
навчальним закладом, допускається до вступу на рівні з іншими
вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради Інституту щодо
зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада одночасно приймає
рішення про визнання даного диплома.
10. Витяг з протоколу кафедри за встановленою формою.
11. Копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку.
12. Копія паспорта (2 примірники) та ідентифікаційного коду
(2 примірники).
13. 2 конверти з марками по Україні.
Усі необхідні документи вступник до докторантури подає особисто
(згідно зі встановленим переліком) не пізніше 15 серпня 2017 року за
адресою:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, хол 4 поверху гуртожитку.
Телефон для довідок: 048-705-97-43.

