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Акад емічна мобільність - 

можливість учасників освітнього 

процесу навчатися, викладати, 

стажуватися чи проводити наукову 

діяльність в іншому вищому 

навчальному закладі (науковій 

установі) на території України чи 

поза її межами.

Участь в програмах 

акад емічної 

мобільності 

дає студ енту 

можливість 

отримати 

якісну освіту за 

кордоном, розширити 

свої знання у всіх 

областях культури, 

подорожувати, 

отримувати нові 

враження…



Що? Де? Коли?



Умови участі у міжнародній 
акад емічній мобільності :  Ви  - студ ент ДУЕТ; закордонний паспорт;  володіння іноз емною мовою; 

 бажання!



1 крок -  Обрання програми
2 крок - Вивчення умов конкурсів та термінів подання 
аплікаційних документів
3 крок - Підготовка до участі в конкурсі включає:

- написання мотиваційного листа; 
- оформлення резюме (CV, Europass);
- отримання рекомендаційних листів;
- сертифікат з іноз емної мови

4 крок – Відправка документів
5 крок – Отримання відповіді, проходження співб есіди
6 крок -  Отримання листа про зарахування на 
програму

А Ви готові до міжнародної 

акад емічної мобільності?



Основні пункти СV у форматі Europass:
Актуальне фото
Персональна інформація
Наявна освіта
Мовні компетенції
Навчання і стажування
Конференції і тренінги
Особисті навички і компетенції
Додаткова інформація
Список публікацій (основні)



 IELTS - це міжнародний тест з англійської мови, який 
визнають понад 10 000 організацій у близько 140 
країнах світу. 

 Зокрема, у Канаді, Великобританії, Австралії - 
впізнаваність його надзвичайно в елика. 

 Тест складається з 4 частин: Speaking, Listening, 
Reading, Writing. Скласти IELTS можна у Києві, Львові, 
Дніпрі, Тернополі, Харкові, Запоріжжі, Од есі, Вінниці й 
Черкасах. 

 А сертифікат про його складання дійсний впродовж 2 
років.

Головне про тест



IELTS Are You Ready?





Рівень за шкалою CEFR Бал IELTS

A2 3.5 — 4.0

B1 4.5 — 5.0

B2 5.5 — 6.5

C1 7.0 — 8.0

C2 8.5 — 9.0



Програми мобільності, стипендіальні програми, міжнародні 

саміти доступні на даний момент  для студ ентів ДУЕТ

1. UPG Sustainability Leadership Program 2022 (deadline 

до 31 грудня 2021 року)

2. Міжнародний саміт для молодих медіа – розробників 

Future News Worldwide (deadline upcoming)

3. Cтипендії на навчання у Великій Британії за 

урядовою програмою Сhevening (deadline 2 листопада 

2021р.)

4. Стипендії Atlas Corps для стажування в США 

(deadline в ер есень-жовтень 2022 р.)

5. Стажування у Словаччині в літньому семестрі 

2021/2022рр. (deadline 31 жовтня 2021 р., 30 

квітня 2022 р.)



Additional conditions

1.Мати активну громадську позицію

2.Мати досвід участі в про ектах, 

спрямованих на покращення світу

3. Мати досвід роботи (волонтерство, 

стажування) від 2 років

4.Складання, окрім тестів на рів ень 

знання мови, іспитів SAT (Scholastic 

Assessment Test) 



Центр міжнародної 

акад емічної 
мобільності

Петрішина Тетяна Олександрівна

E-mail: petrishina_to@duet.edu.ua

Тел.: +380 983484317

Пурій Ганна Володимирівна

E-mail: puriy_av@kneu.dp.ua

Тел.: +380 679399556
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