
HOW TO BECOME A STUDENT OF VASYL’ STUS DONNU 

A GUIDE FOR INTERNATIONAL APPLICANTS 
 

Dear Applicants! 

 

Vasyl’ Stus Donetsk National University offers foreign entrants to become: 

• listeners of Pre-University language courses (possibility to continue education at the Ukrainian 

universities with the certificate of completion of the Preparatory Department) 

• Bachelor, Master, PhD students (Ukrainian and English degree programs) 

 

STEP 1. CONTACT US 

Send scanned copies of your passport and documents certifying your already obtained education by 

emailing studyin@donnu.edu.ua for preliminary consideration 

 

STEP 2. GET THE INVITATION LETTER 

2.1. Submit by email to studyin@donnu.edu.ua the following documents: 

• Copy of valid passport 

• Consent to the processing of personal data 

• Copy of document from previous education 

• Notarized translations of passport and the document certifying the acquired level of education 

into Ukrainian 

2.2. Pay for the invitation: 

• 1 500 UAH (preparation services) 

• 648 UAH (information support) 

2.3. Receive the invitation sent to you by mail in person 

 

STEP 3. OBTAIN A STUDENT VISA1 

Apply to the embassy of Ukraine in your country for a visa 

 

STEP 4. SUBMIT THE DOCUMENTS TO THE ADMISSIONS COMMITTEE 

4.1. Buy tickets to Ukraine and send us a photo/scan of the tickets to prepare an appropriate letter 

4.2. Submit the documents to the Admissions Committee 

 

STEP 5. PASS ENTRANCE EXAMS 

For applicants to Bachelor’s, Master’s, PhD degree programs 

 

STEP 6. BECOME A STUDENT OF VASYL’ STUS DONNU 

Receive a temporary residence permit after admission and enjoy studying at one of the best universities 

in Ukraine! 

 

CONTACTS 

Vasyl’ Stus Donetsk National University 

vul. 600-richchia, 21, Vinnytsia, Ukraine, 21021, 

Department of Preparation for Training and Education of Foreigners 

room 618 

E-mail:  studyin@donnu.edu.ua 

Website:  https://www.donnu.edu.ua/en/center-for-international-education/  

Facebook: https://www.facebook.com/StudyInVasylStusDonNU 

Study in Ukraine Profile: https://universities.studyinukraine.gov.ua/en/minedu/university/79/  

 
1 According to the Admission Rules-2022, it is also possible to organize the entrance examinations in remote form in case there is the 

partner organization which signed the contract with the University in the country of residence of applicant.  

To have the possibility to pass exams in remote form the applicant needs to obtain a student visa OR have to legalize the documents 

about the previous education (apostille stamp or consular legalization, depending on the country). 

In the case of remote admission, the foreigner sends legalized and notarized copies of documents on previous education to the University 

by postal means. At the first crossing of the state border of Ukraine and upon arrival at the University, the foreigner personally hands 

over the original documents. For more details see the Admission Rules or contact studyin@donnu.edu.ua, please. 
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ЯК СТАТИ СТУДЕНТОМ ДОННУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ВСТУПНИКІВ 
 

Шановні абітурієнти! 

 

Донецький національний університет імені Василя Стуса пропонує іноземним абітурієнтам стати: 

• слухачами доуніверситетських мовних курсів (дають можливість продовження навчання в українських 

університетах зі Свідоцтвом про закінчення підготовчого відділення) 

• здобувачами ступеня «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» (україно- та англомовні освітні 

програми) 

 

КРОК 1. ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ 

Надішліть відскановані копії паспорта та документів, що засвідчують вже отриману Вами освіту, 

на електронну адресу studyin@donnu.edu.ua для попереднього розгляду. 

 

КРОК 2. ОТРИМАЙТЕ ЗАПРОШЕННЯ НА НАВЧАННЯ 

2.1. Надішліть на електронну пошту studyin@donnu.edu.ua такі документи: 

• Копія дійсного паспорта 

• Згода на обробку персональних даних 

• Копія документа про попередню освіту 

• Нотаріально засвідчені переклади українською мовою паспортного документа та 

документа, що засвідчує здобутий рівень освіти 

2.2. Оплатіть запрошення: 

• 1500 грн (послуги з підготовки) 

• 648 грн (інформаційна підтримка) 

2.3. Особисто отримайте запрошення, надіслане Вам поштою 

 

КРОК 3. ОТРИМАЙТЕ СТУДЕНТСЬКУ ВІЗУ* 

Зверніться за візою до посольства України у вашій країні 

 

КРОК 4. НАДАЙТЕ ДОКУМЕНТИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

4.1. Придбайте квитки в Україну та надішліть нам фото / скан-копії квитків для підготовки 

відповідного листа 

4.2. Подайте документи до приймальної комісії 

 

КРОК 5. СКЛАДІТЬ ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ 

Для вступників на освітні програми СО «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» 

 

КРОК 6. СТАНЬТЕ СТУДЕНТОМ ДОННУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

Отримайте посвідку на тимчасове проживання після вступу та насолоджуйтесь навчанням в 

одному з найкращих університетів України! 

 

КОНТАКТИ 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

Адреса: вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна 

Відділ підготовки до навчання та освіти іноземців: кімната 618 

E-mail:  studyin@donnu.edu.ua 

Website:  https://www.donnu.edu.ua/en/center-for-international-education/  

Facebook: https://www.facebook.com/StudyInVasylStusDonNU 

Study in Ukraine Profile: https://universities.studyinukraine.gov.ua/en/minedu/university/79/  

______________________ 
* Відповідно до Правил прийому-2022, можлива організація вступних іспитів у дистанційній формі, якщо є партнерська організація, яка 

уклала договір з Університетом у країні проживання абітурієнта. 

Щоб мати можливість скласти екзамени в дистанційній формі, абітурієнт повинен отримати студентську візу АБО легалізувати документи 

про попередню освіту (штамп Апостиль або консульська легалізація, залежно від країни). 

У випадку дистанційного вступу іноземний абітурієнт надсилає легалізовані та нотаріально засвідчені копії документів про попередню 

освіту до університету засобами поштового зв’язку. При першому перетині державного кордону України та по прибутті до Університету, 

вступник особисто надає оригінали документів. Детальніше див. Правила прийому або пишіть на studyin@donnu.edu.ua, будь ласка. 
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