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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про академічну мобільність учасників освітнього про
цесу Національного університету харчових технологій (далі - Університет)
розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Примірного
положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів
(ВНЗ) України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 29 травня 2013 року № 635, Постанови Кабінету Міністрів України №579
від 12.08.2015 року, інших нормативно-правових документів з питань вищої
освіти, а також Статуту Університету.
1.2. Положення регламентує діяльність Університету з питань академі
чної мобільності учасників освітнього процесу (студентів, аспірантів, докто
рантів, наукових і науково-педагогічних працівників), що передбачає їх на
вчання, стажування, у тому числі мовне, проходження навчальної і виробни
чої практик, проведення наукових досліджень, викладання та підвищення
кваліфікації у вищих навчальних закладах України та за кордоном.
1.3. У Положенні основні поняття та терміни використовуються у таких
значеннях:
Учасники освітнього процесу - особи, які здобувають освітні ступені
бакалавра, магістра, доктора філософії, науковий ступінь доктора наук; нау
ково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники.
Мобільність (МоЬіІііу) - ключовий принцип формування європейсь
ких просторів вищої освіти і досліджень, що передбачає різноманітні можли
вості для вільного переміщення студентів, викладачів, дослідників, адмініст
раторів у цих просторах з метою академічного і загальнокультурного взаємо
збагачення, сприяє забезпеченню цілісності зазначених європейських прос
торів. Важливу роль у забезпеченні мобільності відіграють основні інструме
нти Болонського
процесу Європейська кредитна трансфернонакопичувальна система (ЄКТС), Рамка кваліфікацій Європейського просто
ру вищої освіти, Додаток до диплома, а також європейська і національні сис
теми забезпечення якості вищої освіти.
Академічна мобільність(АМ) - можливість учасників освітнього про
цесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в
іншому вищому навчальному закладі (науковій установі).
Внутрішня академічна мобільність - АМ, що реалізується вітчизня
ними учасниками АМ у ВНЗ та наукових установах України.
Міжнародна А М - АМ, що реалізується вітчизняними учасниками АМ
у ВНЗ та наукових установах поза межами України, а також іноземними уча
сниками АМ у ВНЗ та наукових установах України.
Академічне визнання (Асасіетіс гесо§пі1:іоп): офіційне підтвердження
повноважними органами іноземних держав академічного ступеня (освітньої
кваліфікації), періодів навчання, їх позиціонування в системі освіти сторони,
що приймає, з метою доступу власника такої кваліфікації до подальшого на
вчання.

Основний ВНЗ вищий навчальний заклад, до якого вступив здобувач
вищої освіти і у якому планує отримати документ про вищу освіту.
ВНЗ мобільності - ВНЗ, відмінний від основного ВНЗ, на території
України чи закордоном.
Європейська
кредитна
трансферно-накопичувальна
система
(ЕСТ8) - система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в
Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвер
дження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільнос
ті здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення результа
тів навчання, оцінюється та обліковується у кредитах ЕСТ8.
Академічна мобільність без кредитного трансферу (АМБКТ)
на
вчання у ВНЗ мобільності, що передбачає отримання документа про вищу
освіту (наукові ступені) за відповідними ступенями ВНЗ мобільності або
отримання сертифікатів про здобуття окремих кваліфікацій, прослуховування
окремих навчальних модулів чи дисциплін, опанування мовних рівнів тощо.
Індивідуальна академічна мобільність
академічна мобільність, яка
реалізується у рамках індивідуальних дво- чи трьохсторонніх угод, ініційо
ваних учасниками освітнього процесу, та фінансується, як правило, за раху
нок коштів фізичних або юридичних осіб.
Колективна академічна мобільність - академічна мобільність, яка
реалізується у рамках двосторонніх договорів між Університетом та ВНЗ мо
більності, передбачає різні форми АМ учасників освітнього процесу Універ
ситету у ВНЗ мобільності за взаємно узгодженими програмами. Як правило,
у випадку реалізації програм КАМ студентами Університету результати ви
вчення ними навчальних дисциплін у ВНЗ мобільності зараховуються в Уні
верситеті.
Кредитна мобільність - навчання учасника освітнього процесу у ВНЗ
мобільності з метою здобуття кредитів ЕСТ8 та/або відповідних компетентностей за АМБКТ , що будуть визнані у вищому навчальному закладі постій
ного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього проце
су. При цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами
кредитної мобільності залишається незмінним.
Ступенева мобільність - навчання у вищому навчальному закладі, від
мінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою
здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документа
ми) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або бі
льше вищих навчальних закладів.
1.4.
Академічна мобільність учасників освітнього процесу в Універси
теті спрямована на підвищення якості вищої освіти, ефективності наукових
досліджень та гармонізації стандартів вищої освіти, забезпечення конкурентоздатності випускників Університету на українському та міжнародному ри
нках освітніх послуг і праці, набуття учасниками освітнього процесу досвіду
впровадження інших моделей створення та поширення знань й поглиблення
інтеграційних процесів з питань навчання і наукових досліджень.
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1.5. Мобільність студентів університету організовується на підставі
партнерських угод про співробітництво Університету з університетами
України та зарубіжними університетами.
1.6. Колективна академічна мобільність здобувачів вищої освіти Уні
верситету здійснюється на підставі угоди про співробітництво між Універ
ситетом і вищим навчальним закладом України або закордонним вищим на
вчальним закладом, групою ВНЗ-партнерів різних країн, а також міжурядо
вих угод про співробітництво в галузі освіти.
1.7. Індивідуальна академічна мобільність учасників освітнього проце
су Університету може реалізовуватися на основі індивідуальних договорів
між учасником освітнього процесу Університету та ВНЗ мобільності (науко
вою установою мобільності).
1.8. Формами академічної мобільність учасників освітнього процесу
Університету є:
для осіб, що здобувають освітні ступені бакалавра, магістра та доктора
філософії - навчання за програмами академічної мобільності, у т.ч. прохо
дження навчальної і виробничої практик, мовне стажування, наукове стажу
вання;
для осіб, що здобувають науковий ступінь доктора наук, науковопедагогічних, педагогічних і наукових працівників - викладання, наукове до
слідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації.
1.9. Програми академічної мобільності осіб, що здобувають освітні
ступені бакалавра, магістра та доктора філософії в Університеті, передбача
ють:
- короткострокове навчання у ВНЗ-партнері в Україні та закордоном
(не більше одного семестру упродовж навчального року та без отримання
другого документа про вищу освіту) з метою вивчення окремих навчальних
дисциплін, проходження навчальної і виробничої практик, підвищення рівня
володіння іноземними мовами та проведення наукових досліджень;
- навчання в Університеті та ВНЗ-партнері за узгодженим із зарубіж
ним вищим навчальним закладом-партнером навчальним планом, з метою
отримання за результатами державної атестації документів про вищу освіту
Університету та зарубіжного ВНЗ-партнера.
1.10. Прозорість та можливість порівняння навчальних програм забез
печуються такими засобами:
•
Введенням кредитів ЄКТС, які є числовим еквівалентом для
окреслення обсягу навчального навантаження студентів, необхідного для по
вного засвоєння відповідної навчальної дисципліни;
•
Створенням Інформаційного пакета, який надає письмову інфо
рмацію студентам і працівникам про навчальні заклади, факультети, органі
зації, структуру навчальної програми та окремих дисциплін;
•
Забезпеченням кожного студента академічною довідкою (опи
сом навчальних досягнень), яка відображає здобутки студента в навчанні у
спосіб, що є загальноприйнятим та загальнозрозумілим, і може легко переда
ватися від одного закладу освіти до іншого;

•
Підписанням академічної угоди (навчального контракту), що
стосується навчальної програми, за якою буде проводитись навчання, що є
обов’язковим як для Університету, так і для приймаючого студента на на
вчання ВНЗ-партнера, а також і для самого студента.
1.11. Програми академічної мобільності осіб, що здобувають науко
вий ступінь доктора наук, науково-педагогічних, педагогічних і науко
вих працівників, передбачають спільне з відповідними працівниками ВНЗпартнера навчання студентів, спільне керівництво підготовкою та захистом
кваліфікаційних робіт, проведення спільних науково-дослідних робіт, науко
ве стажування, підвищення кваліфікації на основі двосторонніх угод.
1.12. Умови навчання і перебування студентів-учасників академічної
мобільності у ВНЗ мобільності визначаються двосторонніми або багатосто
ронніми угодами між Університетом і ВНЗ-партнерами.
1.13. Науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники Університе
ту можуть реалізувати право на академічну мобільність відповідно до укла
деного договору про участь у програмі академічної мобільності. При цьому
за зазначеними працівниками зберігається основне місце роботи у вітчиз
няному вищому навчальному закладі (науковій установі) до одного року.
Оплата праці відповідно до законодавства за основним місцем роботи збері
гається на строк до шести місяців, якщо програмою академічної мобільно
сті не передбачена оплата праці у ВНЗ мобільності.

2.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
2.1. Право студента на академічну мобільність може бути реалізова
не на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та
науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між
Університетом і вітчизняними чи іноземними вищими навчальними заклада
ми (науковими установами) або їх основними структурними підрозділами, а
також може бути реалізоване студентом Університету з власної ініціативи,
підтриманої адміністрацією Університету, на основі індивідуальних запро
шень та інших механізмів.
2.2. Базовим періодом для реалізації академічної мобільності студентів
є навчальний семестр. Максимально можливий сумарний період
мобільності - два роки.
2.3. На час навчання у вищому навчальному ВНЗ-партнері студенту за
його заявою надається індивідуальний план навчання, затверджений в
установленому порядку.
2.4. У випадку, якщо студент обрав для навчання закордонний вищий
навчальний заклад, але зміст програми навчання не ідентичний програмі
навчання в Університеті, він може перервати навчання з правом отримання
академічної відпустки терміном до одного року.

2.5. Основними інструментами, на основі яких деканатом здійснюєть
ся перезарахування кредитів, отриманих студентом за час навчання у закор
донному університеті, є: “Інформаційний пакет” (каталог курсу); “Апліка
ційна форма студента” (заява-анкета студента); “Угода про навчання”
(академічна угода); “Академічна довідка” (Виписка навчальних досягнень);
шкала оцінювання ЄКТС.
2.6. Координацію учасників процесу академічної мобільності здійснює
Відділ міжнародних інтеграційних проектів та академічної мобільності.
Відділ міжнародних інтеграційних проектів та академічної мобільності
Університету підпорядковується проректору з міжнародної діяльності та ін
теграції. До повноважень і компетенцій відділу належить:
- поширення інформації про вищі навчальні заклади-партнери закор
доном і в Україні, про можливості студентської мобільності на факультетах
Університету, конкурси, міжнародні програми, гранти тощо;
- розроблення та координація навчальних планів, графіків навчального
процесу, програм дисциплін у межах програм мобільності студентів відпові
дно до договорів, укладених із вищими навчальними закладами-партнерами
(внутрішня та зовнішня мобільність, програми подвійних дипломів);
- узгодження шкал оцінювання знань студентів в Університеті та ВНЗ
мобільності;
- забезпечення необхідного документообігу, консультування та переві
рка належних документів у рамках програм мобільності, включаючи надання
візової підтримки та послуг з міжнародного обов’язкового страхування;
- створення необхідної системи кураторства для допомоги студентам і
викладачам у практичній реалізації їхніх потреб щодо мобільності, у т.ч. під
тримка та консультування студентів і викладачів, які прибувають за програ
мами АМ до Університету;
- моніторинг результатів навчання українських студентів, які навча
ються за програмами мобільності (спільно з відповідними факультетами Уні
верситету);
- розроблення веб-сторінок для відображення процесів та результатів
навчання студентів у рамках мобільності, надання релевантної інформації
щодо чинних програм АМ та оголошених пропозицій щодо участі у між на
родних проектах тощо.
2.7. Відбір студентів для участі в програмах колективної академічної
мобільності студентів Університету здійснюється з урахуванням рейтингу їх
успішності, участі у науковій роботі та рівня володіння іноземною мовою (не
нижче рівня В2) конкурсною комісією Університету, до складу якої вхо
дять проректори, декани факультетів, завідувачі випускових кафедр, пред
ставники органів студентського самоврядування, інші працівники Універси
тету. Персональний склад конкурсної комісії Університету затверджується
ректором, головою конкурсної комісії призначається проректор з міжнарод
них зв’язків та інтеграції, заступником голови - проректор з науковопедагогічної і виховної роботи.

2.8. У випадку, якщо студент Університету бере участь у програмі ін
дивідуальної академічної мобільності, конкурсний відбір здійснюється ор
ганізацією, яка надає студенту грант на умовах і за критеріями, визначени
ми в установчих документах конкурсу.
2.9. У випадку, коли угода реалізується тільки між факультетом Уні
верситету та однопрофільними підрозділами ВНЗ-партнера, конкурсний
відбір студентів здійснюється на відповідному факультеті та затверджується
конкурсною комісією Університету.
2.10. У випадку, коли програма індивідуальної академічної мобіль
ності ініціюється здобувачем вищої освіти на умовах індивідуального за
прошення або за рахунок фінансування програми фізичними або юридични
ми особами, ця програма набуває чинності після її належного оформлення та
затвердження керівництвом університету у встановленому порядку.
2.11. До участі у програмах академічної мобільності Університету за
рекомендацією факультету допускаються студенти денної форми навчання,
які успішно навчаються за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр». До учас
ті у програмах АМ не допускаються студенти першого курсу освітнього рі
вня «бакалавр».
2.12. Перелік необхідних документів для участі в програмі академіч
ної мобільності студентів Університету і процедура їх подання регламенту
ються угодами між Університетом та ВНЗ-партнерами.
2.13. Тривалість, етапи, зміст та кількість кредитів навчання у ви
щих навчальних закладах-партнерах визначаються переліком дисциплін, які
запропоновані ВНЗ-партнерами для реалізації програми мобільності та вра
ховуються під час складання індивідуальних навчальних планів студенПри формуванні індивідуального навчального плану студента врахову
ється фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів по
точного та попередніх навчальних років.
2.14. Для студентів-учасників АМ в рамках програми Еразмус+ на
вчання проводиться протягом одного семестру обсягом 30 кредитів ЕСТ8,
тривалість якого визначається ВНЗ-партнером. При цьому різниця у кілько
сті кредитів для вивчення дисциплін подібного змісту в Університеті та
ВНЗ-партнері не може перевищувати 20%.
2.15. Студенти Університету, крім вивчення у вищому навчальному
ВНЗ-партнері обов’язкових навчальних дисциплін, мають право самостій
ного вибору додаткових навчальних дисциплін, якщо це передбачається
угодою між Університетом і ВНЗ-партнером або індивідуальною угодою між
здобувачем вищої освіти та ВНЗ мобільності та у разі реалізації програми ін
дивідуальної академічної мобільності.
2.16. На час навчання у ВНЗ мобільності студенту Університету (крім
учасників програми академічної мобільності ЕКА8МИ8 +) за його заявою та
дозволом декана факультету надається можливість навчання в Університеті
за індивідуальним навчальним планом, у т.ч. із застосуванням технологій
дистанційного навчання.

2.17. Особи, що уклали договори про навчання за програмою академіч
ної мобільності, не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти на пе
ріод реалізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній
державній електронній базі з питань освіти.
2.18. За студентами Університету на період навчання в іншому ВНЗпартнері на території України чи поза її межами зберігається виплата сти
пендії згідно із законодавством протягом навчання, стажування чи прова
дження наукової діяльності, якщо виплата стипендії у ВНЗ-партнері не пе
редбачена умовами академічної мобільності.
2.19. Забезпечення ступеневої мобільності зі здобуттям спільного до
кументу про вищу освіту ВНЗ-партнерів або про здобуття ступеня вищої
освіти від двох вищих навчальних закладів (подвійних дипломів) може від
буватись за узгодженими між ВНЗ-партнерами освітніми програмами на під
ставі підписаних окремих угод між вищими навчальними закладами.
3. ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТА
УНІВЕРСИТЕТУ У ВНЗ-ПАРТНЕРІ
3.1. Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття ви
щої освіти в межах програми академічної мобільності повинне ґрунтуватися
на зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої
освіти у ВНЗ-партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою про
грамою Університету. Навчальне навантаження на студента на один семестр
не повинне перевищувати ЗО кредитів ЕСТ8.
Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва
з вищими навчальними закладами-партнерами здійснюється з використанням
європейської системи трансферу та накопичення кредитів ЕСТ8 або з вико
ристанням системи оцінювання навчальних досягнень студентів, прийнятої у
країні ВНЗ мобільності, якщо в ній не застосовується ЕСТ8.
3.2. Перезарахування результатів вивчених у ВНЗ мобільності навча
льних дисциплін, проходження навчальної і виробничої практик, проведення
наукових досліджень здійснюється у встановленому в Університеті порядку
на підставі наданої студентом академічної довідки (Тгапзсгірі оґ Кесонів) документа, завіреного у встановленому порядку у ВНЗ-партнері, з переліком
та результатами вивчення навчальних дисциплін, проходження навчальної і
виробничої практик, кількістю кредитів та інформацією про систему оціню
вання навчальних досягнень студентів, проведення наукових досліджень.
3.3. У разі навчання студента Університету у ВНЗ мобільності з метою
отримання за результатами державної атестації документів про вищу освіту
Університету та зарубіжного ВНЗ мобільності може здійснюватися ліквіда
ція академічної різниці у порядку, встановленому відповідно до чинного за
конодавства обох сторін.
3.4. Державна атестація студентів Університету, які навчаються за
програмою академічної мобільності, здійснюється у порядку, встановленому
в Університеті та у ВНЗ мобільності.

3.5.
За результатами навчання студентів Університету та іноземних
учасників освітнього процесу за узгодженими між Університетом та ВНЗ(науковими установами)-партнерами освітніми програмами, що включають
програми академічної мобільності (окрім програми Еразмус +), випускникам
можуть надаватися документи про вищу освіту Університету та
ВНЗ(наукової установи)-партнера, а також спільний документ про вищу
освіту обох ВНЗ(наукових установ)-партнерів. Узгодження навчальних пла
нів, графіка навчального процесу, змісту навчальних дисциплін, кількості аудиторного навантаження та форми контролю знань студентів здійснюється
окремими додатками до договору.
3.8.
Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у ВНЗ(науковій
установі)-партнері, на базі якого реалізується право на академічну мобіль
ність, не виконав програми навчання, після повернення до вищого навчаль
ного закладу (наукової установи), в якому він навчається на постійній основі,
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йому може бути запропоновано індивідуальний графік ліквідації академі
чної заборгованості або повторний курс навчання за рахунок коштів фізи
чних чи юридичних осіб.
4.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ
УГОД ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ
4.1. Реалізація права академічної мобільності можлива:
• в рамках діючих договорів про співпрацю між вищими навчаль
ними закладами;
• в межах програм академічної мобільності Еразмус+;
• за індивідуальними договорами.
4.2. В програмах академічної мобільності можуть брати участь студен
ти другого-четвертого курсів освітнього рівня «бакалавр» та студенти освіт
ніх рівнів «спеціаліст» і «магістр».
4.3. Учасники процесу індивідуальної мобільності самостійно (за
сприяння відділу міжнародних інтеграційних проектів та академічної мобі
льності та погодження з деканом, який виносить обґрунтоване рішення щодо
можливості надання дозволу даному здобувачеві вищої освіти на участь у
програмі певного виду академічної мобільності із урахуванням відповідності
запланованих до вивчення у ВНЗ мобільності дисциплін (виконання практи
ки, розділу дослідження) навчальним планам Університету) звертається до
потенційного ВНЗ мобільності (до відповідних відділів академічної мобіль
ності) із запитом про можливість індивідуальної академічної мобільності.
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.4. Підготовчі заходи з організації академічної мобільності повинні
бути завершені:
- до початку літніх канікул, якщо навчання планується розпочати в
осінньому семестрі;
- до початку зимових канікул, якщо навчання планується розпочати у
весняному семестрі.

4.5.
В організації академічної мобільності студентів Університету без
посередньо беруть участь:
• відділ міжнародних інтеграційних проектів та академічної мобільності,
• координатори програм академічної мобільності від факультетів,
• координатори програми від випускових кафедр;
• декани факультетів;
• координатори ЄКТС Університету.
4.5.1. Відділ міжнародних інтеграційних проектів та академічної
мобільності:
- інформує факультети про поточний стан міжнародного співробітниц
тва, про закордонних партнерів (з обов’язковим зазначенням адреси вебсайтів), та програми АМ, доступні кожному студенту, а також про конкурси,
оголошені МОН України;
- розміщує відповідну інформацію на веб-сайті відділу;
- здійснює візову підтримку студентам;
- видає накази про відрядження для виконання навчального завдання
студентами у закладах-партнерах;
- перевіряє правильність та повноту заповнення ключових документів
для від’їзду студента та після його повернення;
- організує облік та готує звіт про стан міжнародної академічної мобі
льності студентів.
4.5.2. Координатор програми академічної мобільності від факультету:
- підтримує офіційний зв'язок між Університетом і ВНЗ-партнерами,
обговорює програми навчання;
- забезпечує можливість доступу до інформаційних пакетів ВНЗпартнерів для студентів, які можуть взяти участь у програмах АМ;
- вивчає зміст програми АМ (інформаційний пакет, навчальний план,
графік навчального процесу, правила внутрішнього розпорядку тощо);
- допомагає студенту оформити ключові документи ЄКТС: аплікацій
ну форму, угоду про навчання, академічну довідку, угоду про практику тощо;
- погоджує документи та подає їх на затвердження у встановленому
порядку;
- контролює правильність перезарахування кредитів ЄКТС дисциплін
індивідуальних навчальних планів студентів;
Про свою роботу координатор програми щосеместру звітує на засіданні
вченої ради факультету.
4.5.3. Координатор програми від випускової кафедри:
- вивчає зміст програми академічної мобільності (інформаційний пакет,
навчальний план, графік навчального процесу і ВНЗ мобільності);
- перевіряє відповідність навчального навантаження в кредитах ЄКТС
та угоди про навчання у ВНЗ мобільності навчальним планам та графіку на
вчального процесу Університету;

- складає список необхідних для вивчення в Університеті дисциплін
для студентів, що від’їжджають на навчання, а також для тих, хто поверта
ється після завершення навчання у ВНЗ-партнері;
- формує індивідуальний навчальний план студента з урахуванням за
своєних навчальних дисциплін, програм навчання в Університеті та ВНЗ мо
більності з розбіжністю не більше 6 кредитів ЕСТ8;
- допомагає студенту підготувати звіт про виконання програми акаде
мічної мобільності;
- бере участь у процесі зарахування отриманих результатів навчання у
ВНЗ мобільності.
Про свою роботу координатор програми від випускової кафедри щосеместру звітує на засіданні кафедри.
4.5.4. Декан факультету:
- на підставі договорів про співробітництво з ВНЗ-партнерами визначає
перелік спеціальностей для організації програм АМ;
- організує інформування студентів через сайт факультету, дошки ого
лошень тощо про програми академічної мобільності, обов’язкові умови, пе
ріоди навчання, процедури та критерії відбору кандидатів;
- організує участь студентів факультету у конкурсі на навчання у про
відних навчальних закладах та наукових установах за кордоном за спеціаль
ностями факультету;
- з урахуванням рейтингу успішності, участі у наукової роботі та знан
ня іноземної мови представляє кращі кандидатури студентів на затвердження
Вченою радою Університету;
- для кожного з договорів про академічну мобільність своїм розпоря
дженням з числа науково-педагогічних працівників факультету призначає
координаторів програми;
- погоджує індивідуальні навчальні плани студентів, які підписали уго
ду про академічну мобільність,
- сприяє в організації дострокового вивчення дисциплін навчального
плану Університету, проходження практики тощо.
4.5.5. Координатори ЄКТС Університету (проректор з міжнародної
діяльності та інтеграції, проректор з науково-методичної та виховної робо
ти):
- забезпечують підтримку на всіх рівнях управління впровадження
принципів і механізмів ЄКТС;
- здійснюють загальний нагляд за їх адекватним використанням;
- разом з деканами факультетів розділяють відповідальність за узго
дженість підготовки, опублікування та розповсюдження інформаційних па
кетів;
- контролюють правильність і єдиний підхід до перезарахування кре
дитів ЄКТС на всіх факультетах;
- несуть відповідальність за договірні заходи з закладами-партнерами.

4.6. Узгоджені навчальні плани, графіки навчального процесу та угоди
про навчання затверджуються ректором Університету та керівником ВНЗпартнеру.
4.7. Навчання студентів у ВНЗ-партнері за програмою АМ реалізується
за наказом ректора у формі направлення для виконання навчального завдання
на визначений термін.
5. ПОРЯДОК ВІДБОРУ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
ДЛЯ НАВЧАННЯ АБО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ-ПАРТНЕРАХ
5.1. Конкурс на отримання права на навчання за програмою академічної
мобільності проводиться відповідно до принципу рівності можливостей, з ура
хуванням особистих здібностей та участі у громадському житті факультету.
5.2. Студент, що претендує на участь у конкурсі для проходження на
вчання у ВНЗ-партнерах, повинен відповідати таким вимогам:
• мати високий академічний бал не нижче, ніж 4,5;
• мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі;
• напрям підготовки (спеціальність) студента повинен відповідати
програмі навчання у ВНЗ-партнері;
• володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбача
ється проходження навчання, на рівні не нижче В2.
5.3. Відбір студентів на першому етапі здійснюється за такими доку
ментами:
- заява (Додаток 1);
- витяг з протоколу засідання випускової кафедри (Додаток 2);
- копія навчальної картки студента.
5.4. На засіданні вченої ради факультету відкритим голосуванням ви
значається кандидатура для участі в програмі обміну студентами.
5.5. Студенти, які отримали право на участь у другому етапі конкурсу,
представляються деканом факультету на засіданні Вченої ради Університету.
Позитивне рішення Вченої ради Університету є підставою для реалізації кон
кретного проекту з академічної мобільності.
5.6. У випадку, якщо студент бере участь у міжнародній програмі ака
демічної мобільності (Еразмус+), конкурсний відбір здійснюється організаці
єю, яка надає студенту грант на умовах і за критеріями, визначеними в уста
новчих документах конкурсу.
5.7. Підставою для здійснення індивідуальної академічної мобільно
сті є офіційне запрошення від закордонного або українського вищого на
вчального закладу.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

6.1.
Після вибору закладу - партнеру, детального ознайомлення з його
інформаційним пакетом стосовно програми навчання та інших вимог, а та

кож консультацій із координатором АМ факультету під керівництвом декана
факультету студент заповнює Аплікаційну форму студента (8іис1епІ Арріісаііоп Рогш) (Додаток 5).
6.2. Після узгодження програми навчання трьома сторонами: студентУніверситет-ВНЗ-партнер, - підписується Угода про навчання (Ьеашіп§
А§геетеп1:) (Додаток 6), яка додається до Аплікаційної форми студента. Ця
угода має бути підписана до того, як студент виїде до місця навчання.
Студент зобов’язується виконувати програму навчання у ВНЗ-партнері
як невід’ємну частину програми навчання Університету.
6.3. Студенти, які планують навчання у закордонному вищому навча
льному закладі, зміст програми навчання в якому не ідентичний програмі
навчання в Університеті, після отримання офіційного запрошення повинні
звернуться до декана факультету з заявою про надання академічної відпуст
ки (Додаток 3).
До заяви додається офіційне запрошення з завіреним перекладом на
українську мову, а також інші документи, які підтверджують доцільність
академічної відпустки.
6.4. У разі виникнення змін у програмі навчання (розбіжність у розк
ладі, невідповідність вибраної навчальної дисципліни за змістом чи обсягом)
після прибуття до ВНЗ-партнеру студент вносить необхідні зміни до Угоди
про навчання. Зміни до узгодженої програми навчання вносяться впродовж
перших двох тижнів перебування студента у ВНЗ-партнері, відображаються
на зворотному боці угоди та вчасно підписуються студентом і координатора
ми ЄКТС обох навчальних закладів.
6.5. Копія нової Угоди про навчання надається трьом сторонам - сту
денту і координаторам обох вищих навчальних закладів.
6.6. Якщо програма навчання у ВНЗ-партнері передбачає лише част
кове вивчення дисципліни у відповідному семестрі (навчальному році),
тобто коли Університет сам оцінює студента з деяких дисциплін у наступно
му після АМ семестрі, це повинно бути чітко відображено в угоді про на
вчання. У цьому випадку після повернення студента деканат Університету
вносить зазначені дисципліни до його індивідуального навчального плану на
наступний семестр навчання і встановлює терміни ліквідації академічної різ
ниці.
6.7. Після підписання академічної угоди про навчання (Ьеашіп§
А§геетеп1:) деканат видає студентові Академічну довідку (Тгапзсгірі оґ
Кесогсіз) (Додаток 7) з переліком навчальних дисциплін із зазначенням їх на
зв, присвоєних їм кредитів ЄКТС та оцінок (за шкалою ЄКТС та вітчизняною
шкалою).
6 8 Якщо навчальною програмою передбачається і проходження
практики у ВНЗ-партнері, то в угоді про навчання мають бути чітко зазна
чені місце проходження практики, її тривалість, робота, що має бути викона
на (опис робочого завдання), права та обов’язки студента, очікувані резуль
тати навчання, шкала та критерії оцінювання набутих знань, навичок, умінь і
компетенцій (Додаток 8).
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Студент зобов’язується виконувати програму навчання у ВНЗ-партнері
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6.3. Студенти, які планують навчання у закордонному вищому навча
льному закладі, зміст програми навчання в якому не ідентичний програмі
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українську мову, а також інші документи, які підтверджують доцільність
академічної відпустки.
6.4. У разі виникнення змін у програмі навчання (розбіжність у розк
ладі, невідповідність вибраної навчальної дисципліни за змістом чи обсягом)
після прибуття до ВНЗ-партнеру студент вносить необхідні зміни до Угоди
про навчання. Зміни до узгодженої програми навчання вносяться впродовж
перших двох тижнів перебування студента у ВНЗ-партнері, відображаються
на зворотному боці угоди та вчасно підписуються студентом і координатора
ми ЄКТС обох навчальних закладів.
6.5. Копія нової Угоди про навчання надається трьом сторонам - сту
денту і координаторам обох вищих навчальних закладів.
6.6. Якщо програма навчання у ВНЗ-партнері передбачає лише част
кове вивчення дисципліни у відповідному семестрі (навчальному році),
тобто коли Університет сам оцінює студента з деяких дисциплін у наступно
му після АМ семестрі, це повинно бути чітко відображено в угоді про на
вчання. У цьому випадку після повернення студента деканат Університету
вносить зазначені дисципліни до його індивідуального навчального плану на
наступний семестр навчання і встановлює терміни ліквідації академічної різ
ниці.
6.7. Після підписання академічної угоди про навчання (Ьеашіп§
А§геетеп1) деканат видає студентові Академічну довідку (Тгашсгірі оґ
Яесогсіз) (Додаток 7) з переліком навчальних дисциплін із зазначенням їх на
зв, присвоєних їм кредитів ЄКТС та оцінок (за шкалою ЄКТС та вітчизняною
шкалою).
6 .8 . Якщо навчальною програмою передбачається і проходження
практики у ВНЗ-партнері, то в угоді про навчання мають бути чітко зазна
чені місце проходження практики, її тривалість, робота, що має бути викона
на (опис робочого завдання), права та обов’язки студента, очікувані резуль
тати навчання, шкала та критерії оцінювання набутих знань, навичок, умінь і
компетенцій (Додаток 8).

6.9. Координатор програми від факультету впродовж усього процесу
оформлення документів підтримує зворотній зв'язок із закладом-партнером з
метою оперативного відображення можливих змін в угоді про навчання.
6.10. Документи ЄКТС оформлюються двома мовами - українською
та англійською.
7. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
ПІСЛЯ НАВЧАННЯ У ВНЗ-ПАРТНЕРІ

7.1. Після повернення з навчання за програмою академічної мобільно
сті студент надає до деканату Академічну довідку (Тгапзсгірі оґЯесогсІз) та
Звіт про результати навчання (Додаток 9).
7.2. На засіданнях кафедр, за якими закріплено викладання дисциплін,
зазначених в індивідуальному навчальному плані АМ студента, приймається
рішення про зарахування періодів навчання, перезарахування курсів
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навчальних дисциплін), кредитів та ліквідації академічно
7.3. Згідно заяви студента за поданням декана факультету видається
наказ про повернення студента з відрядження (академічної відпустки) як
такого, що приступив до занять (Додаток 4).
7.4. Якщо студент не повернувся з відрядження, яке було пов’язане з
виконанням навчального завдання, академічної відпустки або не подав звіт
про результати навчання, академічної довідки (сертифікату) він відрахову
ється з Університету у двотижневий строк як такий, що не приступив до
навчання у встановлений термін.
8. ВИЗНАННЯ ПЕРІОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТА У ВНЗ-ПАРТНЕРІ
8.1. Період навчання, протягом якого студент проходив курс навчання
у ВНЗ-партнері, еквівалентний подібному періоду навчання в Університеті,
визнається за умови успішного завершення навчання та представлення сту
дентом документа, в якому вказані результати його навчання (академічна до
відка - Тгапзсгірі; оґ Кесогсіз).
8.2. Визнання періодів навчання у ВНЗ-партнері може бути повним
або неповним. Під повним періодом навчання розуміється, що навчальна
робота виконана успішно у ВНЗ-партнері та приймається Університетом, бу
дучи еквівалентною кількості та змісту навчальній роботі, передбаченої у ві
дповідному періоді навчання в Університеті.
Під неповним періодам навчання розуміється:
- вивчення певної кількості навчальних дисциплін у ВНЗ-партнері, ме
ншої, ніж кількість навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом
Університету;
- вивчення меншої кількості тем навчальних дисциплін (курсів), ніж це
передбачено навчальними програмами дисциплін в Університеті; це потре

бує додаткової форми контролю із засвоєння необхідних тем дисциплін, піс
ля чого навчальні дисципліни (курси) перезараховується.
8.3. Курси (навчальні дисципліни), які вивчалися у ВНЗ-партнері, з фо
рмою атестації «залік», а за навчальним планом Університету мають екзаме
наційну форму атестації, переатестовуються.
8.4. Кафедра може прийняти рішення про відмову студенту перезараховувати результати навчання у ВНЗ-партнері, обґрунтувавши своє рішення,
та призначити переатестацію.
8.5. Перезаліковані курси (навчальні дисципліни) заносяться в навча
льну картку та залікову книжку студента в деканаті факультету Універси
тету, на якому він навчається.
8.6. Якщо студент під час перебування у ВНЗ-партнері не повністю
виконав вимоги угоди про навчання, після повернення до Університету
йому може бути запропонований індивідуальний графік ліквідації акаде
мічної заборгованості, який затверджується в установленому порядку.
9. ОБОВ’ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТІВ
9.1. Університет, що направляє на навчання, зобов’язаний:
- забезпечити вільний і рівний доступ студентів до інформації про ная
вні програми академічної мобільності та існуючі критерії відбору;
- надавати студентам консультативні послуги під час оформлення до
кументів для участі у програмах академічної мобільності;
- укласти угоду про співробітництво щодо реалізації програми академі
чної мобільності студентів між вищими навчальними закладами-партнерами
та узгодити навчальні програми;
- контролювати наявність документів, що підтверджують законність
перебування студентів-іноземців на території приймаючої країни (реєстрацію
в органах міграційної служби у встановленому порядку).
9.2. ВНЗ мобільності зобов’язаний:
- зарахувати студента, направленого на навчання на визначений дого
вором строк, як тимчасово допущеного до освітнього процесу відповідно до
норм законодавства приймаючої сторони;
- створити усі необхідні умови для виконання студентом індивідуаль
ного навчального плану;
- сприяти студентам у розв’язанні візових, житлових та побутових про
блем;
- надавати можливість студентам вищого навчального закладупартнера брати участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках,
конкурсах, представляти свої наукові роботи для публікацій, користуватися
навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною базами;
- контролювати наявність документів, що підтверджують законність
перебування студентів-іноземців на території приймаючої країни;
- після завершення навчання видати студенту документ з переліком та
результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інфор

мацією про систему оцінювання навчальних здобутків студентів або доку
мент про вищу освіту з додатком встановленого у ВНЗ мобільності зразка.
9.3.
Обов'язки університетів щодо студентів, які беруть участь у про
грамах академічної мобільності, мають бути обумовлені відповідними уго
дами між закладами-партнерами щодо програм академічної мобільності
студентів.
10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ,
ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ
АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
10.1. Студенти мають право на:
-продовження навчання або вивчення окремих навчальних дисциплін,
проходження навчальної і виробничої практик за спорідненими напрямами та
спеціальностями, проведення наукових досліджень у вищих навчальних закладах-партнерах;
- безпечні та нешкідливі умови навчання;
- користування навчальною, науковою, виробничою, спортивною ба
зою вищого навчального закладу, що приймає;
- участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах,
представлення своїх наукових робіт для публікацій;
- зарахування результатів навчання (кредитів) або результатів навчаль
ної та виробничої практики і досліджень у ВНЗ-партнері в установленому
порядку;
- отримання документа про результати навчання у разі реалізації права
на кредитну академічну мобільність або документа про відповідний освітній
рівень встановленого у ВНЗ-партнері зразка у разі, коли це передбачене ступеневою академічною мобільністю.
10.2. Студенти зобов’язані:
- своєчасно надати необхідні документи для участі в програмі академі
чної мобільності;
- не пізніше визначеної дати прибути до місця навчання;
- виконати індивідуальний навчальний план у повному обсязі;
- дотримуватися під час навчання законодавства країни перебування та
правил внутрішнього розпорядку, Статуту, інших нормативно-правових до
кументів вищого навчального закладу-партнера;
- вчасно повернутися до Університету після завершення навчання у
ВНЗ-партнері.
11. ФІНАНСУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
11.1.
Стипендіальне забезпечення здійснюється відповідно до Постано
ви Кабінету Міністрів від 12.07.2004 №882 «Питання стипендіального забез
печення» зі змінами.

11.2. На час навчання або проходження практики у ВНЗ мобільності
стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
11.3. Фінансування навчання у ВНЗ- партнерах може здійснюватись за
кошти організацій, підприємств, установ тощо усіх форм власності або кош
тів фізичних осіб.
11.4. Студент, який навчається в Університеті за кошти державного
бюджету і отримує стипендію, продовжує її отримувати впродовж поточ
ного семестру навчання у ВНЗ мобільності. Стипендія на наступний се
местр призначається йому згідно із чинним законодавством України за ре
зультатами виконання навчальної програми у ВНЗ мобільності відповідно до
угоди.
11.5. Для призначення стипендії на наступний семестр студенту,
який навчається за програмою академічної мобільності та не має академіч
них заборгованостей, необхідно вчасно (до закінчення сесії) подати до сти
пендіальної комісії факультету академічну довідку (Тгапзсгірї оґЯесогсІз) про
результати сесії, завірену у встановленому порядку, та рішення кафедр про
перезараховування результатЛв навчання у ВНЗ-партнері.
11.6. Інші фінансові питання, такі, як плата за навчання у ВНЗпартнері, за проживання тощо, студент вирішує самостійно.
11.7. Університет, крім стипендіального забезпечення, інших фінансо
вих витрат не несе.

Ректору
студента (к и )_______ курсу,
груп и _____
спеціальності______________
факультету________________

П.І.Б.

моб .тел._______________________________

ЗАЯВА
Прошу Вас розглянути можливість направити мене на навчання (проходжен
ня практики)в
заклад - партнер, країна

за рахунок кош тів____________________________________________________
загал ьн ого / спец іал ьного ф онду

Мета поїздки__________________________________________________________
До заяви додаю: витяг з протоколу засідання Вченої ради Університету з ви
сновком про рекомендацію на навчання або проходження практики, запро
шення з завіреним перекладом на українській мові.

П ідпис___________

Д ата_________________

Витяг
із протоколу № ____ в ід ____________

засідання кафедри_________________________________
(повна назва кафедри)

ПРИСУТНІ:_______________________________
СЛУХАЛИ:_______________________________
Про направлення___________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

на навчання (проходження практики) в ______________(заклад-партнер, кра
їна).
УХВАЛИЛИ: Клопотати перед Вченою радою університету про направлен-

(прізвище, ім’я, по батькові)

на навчання (проходження практики) в
зак л ад - партнер, країна

за рахунок кош тів_____________________________________________________
загал ьн ого / спец іального ф онду

з "____ " ___________20___ року
по "____ " ___________20____ року
Результати голосування:
За: _ _ _ _ _ _
П роти:________
Утримались:________
Завідувач кафедри
(підпис)
Прізвище та ініціали
(науковий ступінь, вчене звання)

Секретар

(підпис)

Прізвище та ініціали

Ректору
студента (ки)

курсу, групи

спеціальності
факультету__

П.І.Б.
моб.тел.

Заява
Прошу надати мені академічну відпустку у зв’язку із

(зазначити причину, напр. отримання гранту)
на період з ______________________ р. по___

дата

підпис студента

ПІБ завідувача кафедри

підпис

Ректору
студента (к и )_______ курсу, групи
спеціальності____________________
факультету_______________________

П.І.Б.
моб.тел.

Заява
Прошу вважати мене як такий(а), що повернувся(лася) після академічної відпустки у
зв’язку із

(зазначити причину, напр. отримання гранту)
на період з ______________________ р. по___________________________

р.

дата

підпис студента

ПІБ завідувача кафедри

підпис

Аплікаційна форма студента

ЄКТС - Європейська кредитно-трансферна система
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА СТУДЕНТА
(ЗАЯВА-АНКЕТА СТУДЕНТА)
НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 20....... 120.......
(Ф о то гр а ф ія )

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ (ГАЛУЗЬ НАВЧАННЯ):
Ця аплікаційна форма заповнюється ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ літерами ЧОРНОГО
КОЛЬОРУ задля полегшення копіювання, надсилання факсом або електронною поштою

НАВЧАЛЬНИИ ЗАКЛАД, ЯКИЙ НАПРАВЛЯЄ НА НАВЧАННЯ:
Назва та повна а д реса:.......................................................................

Координатор підрозділу (факультету) - прізвище, ім’я, номери телефону і факсу, е-таіі:

Координатор навчального закладу - прізвище, ім’я, номери телефону і факсу, е-таіі:

ОСОБИСТІ ДАНІ СТУДЕНТА (заповнюється студентом, який подає заявку)
Прізвище:

Ім’я (ім ена):..............................................................

Дата народження:................................................
Стать: Чол. □ Жін. □ Громадянст
во.........................................................
е -таіі адреса:........................................................
Теперішня адреса:...............................................

Місце народження:....................................................
Постійна адреса (якщо інша):................................

Теперішня адреса дійсна до:.............................
Номер телефону (із зазначенням коду краї
ни):...................................................................

Т е л .:.....................................................................................

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯКІ ОТРИМАЮТЬ ЦЮ АПЛІКАЦІЙНУ ФОРМУ
(у порядку переваги):_____ ____________ _________________ _____ ________________
Навчальний заклад

Країна

Період навчання
3

1...........................................
2...........................................
3.............................................
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до

Тривалість
перебуван
ня (місяців)

Кількість очікуваних кре
дитів ЄКТС

Прізвище, ім’я студента:....................................................................................................
Навчальний заклад, який направляє на навчання:........................................... Краї
на:...................................
Коротко вкажіть причини, чому Ви бажаєте навчатись за кордоном:......................

ЗНАННЯ МОВ Увага: Має подаватися документ, який підтверджує знання мови навчання у навча
льному закладі, який приймає на навчання
Рідна м ова:............... ... Мова навчання у домашньому навчальному закладі (якщо інша):......................
Інші мови

Я маю достатні знання,
щоб слухати лекції
ТАК
□
□
□
□

НІ
□
□
□
□

Мені потрібна певна додаткова підгото
вка
ТАК
□
□
□
□

НІ
□
□
□
□

ДОСВІД РОБОТИ ЗА НАПРЯМОМ ТЕПЕРІШНЬОГО НАВЧАННЯ (якщо стосується)
Досвід роботи/ посада

Фірма/ організація

Дати

Країна

ПОПЕРЕДНІ І ТЕПЕРІШНІ КУРСИ НАВЧАННЯ
Диплом/ступінь, на отримання якого Ви зараз навчаєтесь:........................................................................
Кількість років навчання у вищій освіті до від'їзду за кордон:...................................................................
Чи Ви вже навчалися за кордоном?
Так □
Ні □
Якщо Так, то коли? У якому навчальному закладі?........................................................................................
Академічна довідка (виписка), що додається, містить всі подробиці попередніх та поточних курсів
вищої освіти. Невідомі на час подання заяви подробиці будуть надані пізніше._____________________
Підпис студента......................................................... Дата

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, ЯКИЙ ПРИЙМАЄ НА НАВЧАННЯ
Цим ми підтверджуємо отримання аплікаційної заяви, запропонованої Угоди про навчання і Академі
чної довідки (виписки) кандидата.
Зазначений вище студент є

□

попередньо прйнятий до нашого навчального закладу

□
Підпис координатора підрозділу (факуль
тету)

Підпис координатора навчального закладу

Дата:
.................................................................

Дата:
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не прийнятий до нашого навчального закладу

ЕСТ8 - Еигореап СгесШ Тгап8Їег 8у§(ет
ЗТІШЕІЧТ АРРІЛСАТІСЖ РОКМ
АСАБЕМІС УЕАК: 20.../20...
ЕІЕІЛ) ОР 8Т Ш У :.....................

(РЬоІо^гарЬ)

ТЬіз арріісаііоп зЬоиШ Ье сотріеіесі іп ВЬАСК апсі ВЬОСК Іеііегз іп
огсіег Іо Ье еазіїу соріесі апсі/ог Іеіеґахесі.

§ £ N 0 ^ 0 Ш8ТГЩТІ(Ж: ^ т е апсі £и11 асШге88:

Оерагітепіаі соогсНпаїог - пате, (еІерЬопе апсі Гах питЬег$, е-таіі :

ІіШіППіопиІ соогсііпаїог - п ате, їеІерЬопе апсі Гах питЬег8, е - т а іі:

8ТІІВЕІЧТ’8 РЕК8(ЖАЬ ОАТА
((о Ье сотріеіесі Ьу їЬе 8Іис1епІ арр1уіп§)

Ратіїу пате: ............................................. ............

Оаіе оГЬігіЬ: ...............................................

8ех: ...М /Р .... ^ І іо п а їііу : ......................

Ріасе оГЬігїЬ:...............................................
е-та іі аскігезз:.................................................

ЕІГ8І п ате (8):

Сиггепі ас1с1ге88 І8 уаіісі ипііі:

Теї. по (іпсі. соипігу сойе п г .):.......................

ТеІ:

хіисіепі арріісаііоп Гопп ра§е 1

ЬІ8Т ОГ Ш8ТІТШГІ(Ж8 \УНІСН \¥ІЬ Ь КЕСЕІУЕ ТНІ8 АРРЬІСАТІСЖ ЕОКМ (іп
огсіег оГ ргеГегепсе):
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N0 . оГ ех-

ігу
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оґ 8Іау

ресїей
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ЕСТ8 сге-
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(Ш§
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**

3.
••

N а т е оі- 8іис1епї:

Соипігу :

8еп(1іп§ іп8Шиііоп :

ВгіеЯу $Ше іЬе геазоп» \уЬу уои

луізЬ (о

8Їіі(іу

аЬгоай:..........................................................................

ЬАІЧСІІАСЕ СОМРЕТЕКСЕ
]\оіе: А ргооі-оГ кп<т1е(І£е оі-(Ье гесеіуіп§ іпзШиііоп’з 1ап§иа§е оГ ішігисііоп
8Ьоик1 Ье $иЬшШесі
МоіЬег іоп§ие: ............................ Ьап§иа§е оГ ішїгисііоп яі Ьоше іпвШиііоп (ІС(Ііїїегепі):

ОіЬег 1ап^иа§Є8

І Ьауе «иШсіепІ кпо\у1ей§е

І пеей 80ше ехіга ргерага-

(о Гоііолу Іесіиге»

іїоп

УЕ8

N0

УЕ8

N0

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

\¥ОРК ЕХРЕКІЕКСЕ КЕЬАТЕО ТО ШИКЕИ!" 8ТІГОУ (іі' геїеуапі)
зіисіепі арріісаііоп Гогт ра§е 2

\¥огк ехрегіепсе / ро-

Р ігт /ог§апіжа1іоп

8ІІІ0П

РКЕУЮІІ8 АN^ СШКЕІЧТ 8Т Ш У

Оаїе8

Соипігу

МитЬег оС Ьі§Ьег ічіисаїіоп 8іи(іу уеагз ргіог їо ііерагіиге аЬгоасІ:

Науе уои аігеагіу Ьееп 8іи(іуіп§ аЬгоай ? Уе8 □
И

N0 □

Уе8, \ у Н є п ? аі луЬісЬ іпзШиїіоп ?

ТЬе аІІасНесІ Тгапзсгірі оС гесогсІ8 іпсіисіез ГиІІ с1е(аіІ8 оГ ргеуіоиз апії сиггепі Ьі§Ьег есіиса(іоп 8Іийу. І)е(аіІ8 по! кполуп аі (Не їіт е оГ арріісаііоп \уі11 Ье ргоукіесі аі а Іаїег 8(а§е.

8(ийепі’8 8і§паіиге....................................................................................................
Оаіе:...................................
КЕСЕІУШС Ш8ТІТШТ(Ж
\¥е ЬегеЬу аскполу!е(1§е гесеірї оГ їЬе арріісаїіоп, {Ье ргоро8Є<і Іеагпіп^ а§геешепІ апії іЬе
сапс1і(1а{е’8 Тгап8сгір1 оГ гесогЙ8.
ТЬе аЬоуе-тепІіопес! 8Іи(1епї18

ОераіїтепіаІ сооїчііпаїог’з 8І§паіиге

Оаіе: .........................................................

8ТШ ЕМ Т АРРПСАТІСЖ РОР.М ра§е З

□

ргоуізіопаїїу ассеріесі аі оиг іпзШиІіоп

□

псі ассеріеіі аі оиг іпзШиііоп

Іпвікиїіопаї сооічНпаіог’8 8І§паіиге

Баїе:

Угода про навчання

ЄКТС - Європейська кредитно-трансферна система
УГОДА ПРО НАВЧАННЯ
НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 20....... /20.........ПЕРІОД НАВЧАННЯ: з
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ (ГАЛУЗЬ НАВЧАННЯ):..................
Прізвища, ім’я студента:
е-шаіі адреса студен
та.....................................................................................................................
Навчальний заклад, який направляє на навчання:
Країна:

ДЕТАЛІ ЗАПРОПОНОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ЗА КОРДОНОМ
Навчальний заклад, який приймає на навчан я :............................................................................................................................................................

К раїна:............................................................................................................................................
Код одиниці курсу (якщо є) та но
мер сторінки інформаційного паке
та

Назва одиниці курсу
(як вказано у каталозі
курсу)

Семестр
(осінь/весна)

Кількість кредитів
ЄКТС

Підпис студента................................................. Дата.
НАВЧАЛЬНИИ ЗАКЛАД, ЯКИИ НА ПРАВЛЯЄ НА НАВЧАННЯ
Підтверджуємо схвалення /годи про навчання
Підпис координатора підрозділу (факультету)
Підпис координатора навчального закладу

Дата:................................................................

Дата:..................................................................

НАВЧАЛЬНИИ ЗАКЛАД, ЯКИИ ПРИИМАЄ НА НАВЧАННЯ
Підтверджуємо схвалення угоди про навчання
Підпис координатора підрозділу (факульте
Підпис координатора навчального закладу
ту)
Д ата:...............................................................

Дата:.............................................................................
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Прізвище, ім’я студента:.................................................................................................
Навчальний заклад, який направляє на навчання:......................................Країна:

Одиниця курсу
(як вказано у каталозі курсу)

Назва одиниці
курсу
(як вказано у ка
талозі курсу)

Викреслена
одиниця ку
рсу

Додана
одиниця
курсу

.........©........
.........©........
.........©.........

.....©....

.......а ......
.........©........
.........©........
......... ©........
......... ©........
......... ©........
......... ©........
......... ©...
.........©........
.........©........
.........©........

Кількість креди
тів ЄКТС

.....©....
.....©...
.....©...
.....©....
.....©....
.....©....
.. ©...
.....©....
.....©....
.....©....

у разі потреби продовжуйте цей перелік на окремому аркуші
Підпис студента................................................. Дата

НАВЧАЛЬНИИ ЗАКЛАД, ЯКИИ НАПРАВЛЯЄ НА НАВЧАННЯ
Підтверджуємо ухвалення перелічених вище змін до початково прийнятої угоди про навчання.
Підпис координатора підрозділу (факультету)
Підпис координатора навчального закладу
Дата:................................................................
Дата:

НАВЧАЛЬНИИ ЗАКЛАД, ЯКИИ ПРИИМАЄ НА НАВЧАННЯ
Підтверджуємо ухвалення перелічених вище змін до початково прийнятої угоди про навчання
Підпис координатора підрозділу (факультету)
Підпис координатора навчального закладу
Дата:................................................................
Дата:
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ЕСТ8 - Еигореап СгесШ Тгап8Їег 8у8Їет
ЬЕАКМЇЧС АСКЕЕМЕЇЧТ
АСАБЕМІС УЕАК: 20.../20...
ЕІЕЬО ОР 8ТІІОУ:

8Т Ш У РЕКІОБ: Ігот ..............іо

N ате оГ 8іиі1епі:

Зіисіепі’з е -та іі
асігезз:................................................................................................................................

8еп(1іп£ Іпчііииіом: .............................................................................. Соипігу:
ОЕТАІЬ8 ОЕ ТНЕ Р К 0Р 08Е Б 8ТІІБУ РКОСКАММЕ АВКОАБ/ЕЕАІШШС

АСКЕЕМ Е^
К

є с є іу іп

§

іпзШиііоп:.................................................................. Соипігу:

Соигзе ипії соїіе (ІГапу) апсі
ра§е по. оГ (Ье іпіогтаїіоп
раска^е

в е д ім о

Соигзе ипії Шіе (аз іпііісаіеіі іп іЬе соигзе
саіа1о§ие)

8ете8Іег
(аиіитп/
8ргіп§)

ІЧитЬег оГ
ЕСТ8
сгегїіїз

т з т іт іїт ю м

XVе сопГігш іЬаІ ІЇіе 1еагпіп§ а§геепіепІ із ассерїесі.
ОераЛтспІаІ соогсііпаїог’з зі§па1иге

Оаіе:

Іпзїііиііопаї соогсііпаїог’з зіцпаїиге

Оаіе:

РЕСЕММС і м з т іт іт о м

\Уе сопГіггп іЬаІ їЬе 1еагпіп§ а§геетепІ із ассеріесі.
Оераіітепїаі соогсііпаїог’з зі§па1иге

Іпзіііиііопаї соогсііпаїог’з зі§па1иге

О аіе: ........................................................................

Б а їе :.......................................................

Іе а т іп § а § ге ет еп І раде 1

ЗЕ№ШС ІМЗТІТІГПОМ
№е сопГіпп іЬаІ іЬе 1еагпіп§ а§геетепІ із ассеріесі.
Оерагітепіаі соогсііпаїог’з §І£паІиге

Іпзіііиііопаї соогсііпаїог’з зі^паїиге

О а іе:..................................................................

О а іе :.......................................................

КЕСЕММС МЗТІТІЛЮМ
XVе сопГігш іЬаІ іЬе 1еагпіп§ а§геетепІ із ассеріесі.
Оерагішепіаі соопііпаїог’з зі§паІиге

Баїе:

Іпзіііиііопаї соогсііпаїог’з зі§паІиге

Оаіе:

Nаше оГ зіисіспі:

8епс1іп£ Іп.чіііиііоп: ................................................. ....................................................Соип*гу:................................................................................
СНАМ0Е5 ТО ОШСІМАІ_ І.ЕАКГШС АСРЕЕМЕМТ
Соигее ипії сойе
апс) раде по. оГ
ІНе соигзе саіаІодие

Соигзе ипії (аз іпсіісаіесі іп ІЬе соигзе саіаіодие)

8іисіеп1’8 8І§паІиге
зе^

Оеіеіесі
соигзе
ипії

АсМегі
соигзе
ипії

□

□

□

□

□

□

ІЧитЬег ої
ЕСТ5 сгеСІІІЗ

Баїв:

ш с імзтітіїтіом

№е сопГігш Іііаі іЬе аЬоуе-ІізІесІ сЬап§ез Іо іЬе іпіііаііу ассеріесі 1еагпіп§ а§геетепІ аге арргоуесі.
Оераіітепіаі соогсііпаїог’з зі§паІиге
Іпзіііиііопаї соогсііпаїог’з зі§паІиге

Ваіе:

Оаіе:

РЕСЕМІЧС ІМ5ТІТІІТІОМ
^ е сопГігш іЬаІ іЬе аЬоуе-ІізІесІ с!іап§ез Іо іЬе іпіііаііу ассеріесі 1еагпіп§ а§геетепІ аге арргоуесі.
Оерагішепіаі соогсііпаїог’з зі§па1иге
Іпзіііиііопаї соогсііпаїог’з зі§па1иге

Б а їе :.................................................................
1еагпіп§ а§геетепІ ра§е 2

О а іе :.....................................................

Академічна довідка

ЄКТС - Європейська кредитно-трансферна система
АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА
(виписка навчальних досягнень)
НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 20....... 120.......
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ (ГАЛУЗЬ НАВЧАННЯ):
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, ЯКИЙ НАПРАВЛЯЄ НА НАВЧАННЯ:
Факультет/Департамент..........................................
Координатор ЄКТС підрозділу:..............................
Т е л .:............................................. Ф а кс:.................... ...........................е - т а іі:...................................................
ПРІЗВИЩЕ СТУДЕНТА:.......................................... ... Ім’я : ..............................................................................
Стать: Чол. □ Жін. □
Дата і місце народження:........................................
Дата зарахування:................................................... .... Номер залікової книжки:..........................................
Адреса е - т а іі:...........................................................
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, ЯКИЙ ПРИЙМАЄ ННАВЧАННЯ:........................
Факультет/Департамент....................................................................................
Координатор ЄКТС підрозділу:........................................................................
Т е л .:............................................. Ф а кс:................................................е-таіі:

Код одиниці курсу

Назва одиниці ку
рсу

продовжувати на
окремому аркуші

Тривалість оди
ниці курсу

Місцева оцінка

Кредити
ЄКТС

Усього:

ЕСТ8 - Еигореап СгесШ Тгапвґег 8у8Їет
ТКАМЗСШРТ ОР РЕСОРОЗ
АСАОЕМІС УЕАР: 20.../20...
РІЕІ_0 ОР 5 Т ІЮ У :.................
МАМЕ ОР ЗЕМОІМС ІМ5ТПЧЛІОМ:
РасиІІу/ О е р а гіт е п і........................................
ЕСТЗ сіерагїтепіаі соогсііпаїог:......................
Т еІ.:..................................................... Рах:...... ................................. Е -т а іі:.....
МАМЕ ОР ЗТУРЕМТ: ....................................... ................ Рігзі Мате: ...............
Оаіе апсі ріасе ої ЬігІЬ: ...................................
Маїгісиїаііоп сіаіе ..........................................
Маїгісиїаііоп питЬег: ....
Е-МАІІ. А й О Р Е З З :...........................................

Зех : М/Р

МАМЕ ОР ГСЕСЕМІЧС ІМЗТІТІЛЇОМ:
РасиІІу/ О ерагітепі о ї ...................................
ЕСТЗ сіерагітепіаі соогсііпаїог:..................
Т е І:............................................. Р ах:.............. ...............................Е -таіі
Соигзе
Упії
Сосіе

ТіІІе ої ІНе соигзе ипії

йигаїіоп ої
соигзе ипії

І-осаІ
дгасіе

ЕСТЗ сгегіі

Т о їа І: .........
їо Ь е со п їіп и е с і о п а з е р а г а і е з і і е е ї

Угода про практичну підготовку

ЄКТС - Європейська кредитно-трансферна система
УГОДА ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ
ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРО ЯКІСТЬ
І. ДАНІ ПРО СТУДЕНТА
П різвищ а, ім ’я сту д ен та:...........................................................
П редм етна о б л асть:...................................................................... ........ Н авчальни й р ік ___
С тупінь:............................................................................................
Н авчальний заклад, яки й н ап р авляє н а н а в ч а н н я :.......
.....К р а їн а :..........................

II. ДАНІ ПРО ЗАПРОПОНОВАНУ ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ ЗА КОРДОНОМ
О рганізація, яка при й м ає н а п ід г о т о в к у :.................................................
Заплановані д а ти п оч атк у і зак ін ч ен н я періоду практики: з .......... ..........п о :................. ................(...
Знання, навички, ум іння і ком петенції, щ о о т р и м у ю т ь с я :...............
Д етальна програм а періоду п ід г о т о в к и :..................................................
Завдання с т у д е н т а :.............................................................................................
План м оніторингу і о ц ін ю в а н н я :.................................................................

... м ісяців)

НІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТРЬОХ СТОРІН________________________________________________________________
П ідписую чи цей до к у м ен т, студент, навчальни й заклад, який н аправляє н а підготовку, і організація, яка прийм ає на
підготовку, п ідтвердж ую ть, щ о вони до тр им уватим уться принципів З о б о в ’язання про як ість для практики студентів
Еразмус, викладен их у до к у м ен ті ниж че.
С т у д е н т ..............................................................................
П ідпис сту ден та...............................................................Д а та .........................................................................
Н авчальний зак лад, який н ап равля є на навчання
П ідтвердж уєм о у х валення ц ієї зап р о п о н о ван о ї У годи про практичну підготовку. П ісля задовільного заверш ення програ
ми підготовки навчальни й закл ад п р и с в о їт ь ........ кредитів Є К Т С т а зап и ш е п еріод п р ак ти ч н о ї підготовки в Д одаток до
диплома.
П ідпис к о о р д и н а т о р а :.........................................Д а та :......................................................................
О рганізація, яка прий м ає на п ід г о т о в к у ...............................................................................................................
П ідтвердж уєм о, щ о ця зап р о п о н о ван а пр о гр ам а підготовки ухвалена. П ісля заверш ен ня програм и підготовки організація
надасть студенту С відо ц тво (сертиф ікат).
П ідпис к о о р д и н а т о р а :.........................................Д ата:...................................................................... ..................................................................................

ЕСТ8 - Еигореап СгесШ Тгап8І*ег 8у8Іет
ТКАІМЇЧС АСКЕЕМ ЕМ апсі діІАЬІТУ СОММІТМЕОТ

І. ОЕТАІЬ8 ОЕ ТНЕ 8ТШ ЕОТ
N ате оГ іЬе аіисіепі:
Зи ^есі агеа:

Асасіетіс уеаг :

Ое§гее :

8епс1іп£ іп§Ши(іоп:

II. ОЕТАІЬ8 ОЕ ТНЕ РЇЮ Р08ЕБ ТКАІМЇЧС РКОСКАММЕ АВКОАР
Нові ог§апі§а(іоп:

Ріаппесі сіаіез оґ зіагі апсі епсі оГ Йіе ріасетепі регіосі:
ї г о т ........

Ш1.......

, їііаїі з ........... топіЬз

- Кпо\УІес1§е, зкіїї.ч апсі сотреіепсе Іо Ье асциігесі:

- Оеіаііесі р го д га тте о ґ іЬе їгаіпіп§ регіосі:

- Тазкз оГ іЬе Ігаіпее:

- Мопіїогіп§ апсі еуаіиаііоп ріап:

Ігаіпіп§ а§геешеШ апсі циаіііу с о т т іїш е п і ра§е 1

III. ІМ ОКМ АТКЖ оп ТНЕ РАКТNЕК НІСНЕК ЕБІІСАТІСЖ Ш8ТІТІШ01Ч іп їЬе
Н 08Т СОІЛЧТКУ
____________ (ОРТІС^АЬ)_________________________________________________________
\УЬіізІ кееріп§ Гиіі гезропзіЬіІіІу Гог Ше р іа с е т е п і апсі Гог апу тосіШ саІіоп іо іЬіз а § ге е т е п І, іЬе зепс!іп§ іпзіііиііоп Ьаз а Іосаі
рагІпегзЬір
(іо Ь е/іііесі іп пік іке пат е
іке р а гіп е г к і ф е г есіисаііоп іп зіііиііоп) іп
о П іе ір іп д
іЬе т о п ііо гіп д о ґ
іЬе т о Ь іііІу аЬгоасі.

\уііЬ

А 11 рагііез

м

о/

уіє\у

луііЬ

\уііі кеер іНе зспсііпд іпзіііиііоп іпґогтесі оГіЬеіг ехсЬап§ез.

ТЬе сопіасі регзоп іп іЬе рагіпег іпзіііиііоп із:
№ те:

Рипсііоп:

РЬопе пи тЬ ег:

е - т а іі:

Асісігезз:

IV. СОММIТМЕNТ ОЕ ТНЕ ТНКЕЕ РАКТІЕ8
Ву зі§піп§ іЬіз с іо си теп і іЬе зіисіепі, іЬе зепсііп§ іпзіііиііоп апсі Ше Ь озі ог§апізаІіоп сопГ ігт іЬаІ Шеу
ріез оГіЬе О иаіііу С о ш т і їт е п і ґог Е г а з т и з зіисіепі ріасеш еп із зеї оиі іп іЬе сіо с и т еп і Ьеіо\у.

\уііі аЬісіе Ьу іЬе ргіпсі-

ТЬе 8ІиііепІ
ЯіисІепГз зі§па 1иге
Оаіе:

ТЬе 8епс1іп§ іпзШиііоп
М е сопГігт іЬаІ іЬіз ргорозесі 1гаіпіп§ р г о § г а т т е а д г е е т е п і із арргоуесі. ТЬе р іа с е т е п і із рагі оГ Ше сиггісиіа У ез / N 0 (*)
Оп заіізґасіогу с о т р іе ііо п оГ іЬе 1гаіпіп§ р г о § г а т т е іНе іпзіііиііоп \уі11
алуагсі Е С Т 8 сгесіііз:

У ез / N 0 (*) ІґУ е з , ріеазесі іпсіісаіе п и т Ь е г 0 Г Е С Т 8 сгесіііз:......

гесогсі Іке Ігаіпіпц регіосі іп іЬе зіисіепі'з Тгапзсгірі оГ Кесогсіз: У ез / N 0 (*)
Іп асісііііоп , іЬе т о Ь іііІу регіосі \уі1і сіоситепіесі іп іЬе Еигоразз М оЬіііІу О о с и т е п і: У ез /N 0 (*)
(*): РІеазе іпсіісаіе арргоргіаіе апз\уег
Соогсііпаїог’з п а т е апсі Шпсііоп
О а і е : .................................................................................
Соогсііпаїог’з зі§паІиге

Т Ь е Ь о8І

ог^аішаїіоп

ТЬе зїисіепі \уі 11 г є с є і у є а Гтапсіаі зиррогі їог Ьіз/Ьег ріасетепі

Уез

□

N0 □

ТЬе зіисіепі чуіП

Уез

□

N0 □

г є с є іу є

а сопІгіЬиііоп іп кіпсі іог Ьіз/Ьег ріасетепі:

\Уе сопГігт іЬаІ іЬіз ргорозесі 1гаіпіп§ р г о § г а т т е із арргоуесі. Оп с о т р іе ііо п оГіЬе 1гаіпіп§ р г о § г а т т е Іііе огдапізаііоп \уііі
іззие а СегІіГісаІе Іо іНе зіисіепі.
Соогсііпаїог’з п а т е апсі Гипсііоп
.......................................................
Соопііпаїог’з зі§па1иге

Ігаіпіп§ а§геетепІ апсі циаіііу с о ш т іїт еп і раде 2

П а їе :................................................

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННІ! / (проходження практики за кордоном)
Прізвище, ім’я, по-батькові направленого на практику / навчання
Статус направленого на практику / навчання
Пункт призначення (заклад- партнер, місто, країна)
Термін навчання / проходження практики (кількість днів та дати)_____________
1. Мета поїздки у заклад- партнер (програма проходження практики / навчання)

2. Що виконано та не виконано у відповідності до мети поїздки

3. Яких результатів було досягнуто під час навчання або проходження практики
4. Рекомендації щодо покращення програми академічної мобільності
Інформація наведена у цьому звіті є достовірною.
Дата подання зв іту _______________
Особистий підпис керівника підрозділу
Особистий підпис відрядженого

П.І.Б
П.І. Б

