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ГРАФІК
проведення настановних, екзаменаційних сесій та підсумкової атестації 

на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ЗАОЧНА форма навчання на 2022/2023 навчальний рік

ОСІННЯ НАСТАНОВНА СЕСІЯ:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
1 курс – з 24.10.2022 р. по 30.10.2022 р. (7 к.дн.)

ОСІННЯ СЕСІЯ:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
1 курс – з 14.11.2022 р. по 22.11.2022 р. (9 к.дн.)
2 курс – з 17.10.2022 р. по 01.11.2022 р. (16 к.дн.)
3 курс – з 10.10.2022 р. по 29.10.2022 р. (20 к.дн.)
4 курс – з 17.10.2022 р. по 05.11.2022 р. (20 к.дн.)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
1 курс – з 31.10.2022 р. по 19.11.2022 р. (20 к.дн.)
2 курс – з 17.10.2022 р. по 05.11.2022 р. (20 к.дн.)

ВЕСНЯНА СЕСІЯ:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
1 курс – з 27.03.2023 р. по 09.04.2023 р. (14 к.дн.)
2 курс – з 13.03.2023 р. по 26.03.2023 р. (14 к.дн.)
3 курс – з 20.03.2023 р. по 08.04.2023 р. (20 к.дн.)
4 курс – з 13.03.2023 р. по 01.04.2023 р. (20 к.дн.)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
1 курс – з 27.03.2023 р. по 15.04.2023 р. (20 к.дн.)

АТЕСТАЦІЙНІ  ЕКЗАМЕНИ:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти - 4 курс – з 25.05.2023 р.
Другий (магістерський) рівень вищої освіти - 2 курс – з 01.12.2022 р.

ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти - 4 курс – з 01.06.2023 р.
Другий (магістерський) рівень вищої освіти - 2 курс – з 01.12.2022 р.

Декан факультету міжнародних
економічних відносин Валерій РЄЗНІКОВ
та туристичного бізнесу
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