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1. зАгАльнI положЕнЕя

1.1. Положення про академiчну мобiльнiсть здобувачiв вищоТ освiти Щержавного
унiверситету економiки i технологiй (далi - Унiверситет) визначае ocHoBHi засади та принципи
реалiзацiТ права на академiчну мобiльнiсть учасникiв освiтнього процесу на територiТ УкраТни чи
поза iт межами.

\.2. Положення про порядок реалiзацiТ права на академiчну мобiльнiсть учасникiв
освiтнього процесу Унiверситету розроблене вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про вицу ocBiTy>,
Положення про порядок реалiзацiТ лрава на академiчну мобiльнiсть, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 12.08.2015 р. Jф 579, Примiрного положення про академiчну
мобiльнiсть здобувачiв вищоТ освiти вищих навчальних закладiв УкраТни, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд29.05.2013 р. ]ф 635, стандартiв вищоТ освiти, iнших
нормативно-правових документiв з питань вищоТ освiти, а також Статуту Унiверситету.

1.3. I-[iлi, завдання та загальнi правила реалiзацiТ права на академiчну мобiльнiсть
вiдповiдають основним лринципам СпiльноТ декларацiТ MiHicTpiB освiти европи <Свропейський
простiр у сферi вищоТ освiти>, вчиненоТ у м. БолоньТ l9 червня 1999 р. (Болонська декларацiя).

1.4. У Положеннi ocHoBHi поняття використовуються у таких значеннях:
Академiчна мобiльнiсть (далi - АМ) - можливiсть учасникiв освiтнього процесу навчатися,

викладати, стажуватися чи проводити наукову дiяльнiсть в iншому закладi вищоТ освiти (науковiй
ycTaHoBi) на територiТ УкраТни чи поза ii межами.

Базовий заклад виlцоi освiти ( далi - Базовий ЗВО) - заклад вищоТ освiти, який за
програмою академiчноТ мобiльностi направляе здобувачiв вищоТ освiти на навчання, стажування до
iншого ЗВО (науковоТ установи).

Вiрryальна (дистанцiйна) мобiльнiсть - електронне дистанцiйне навчання здобувача виrцоТ
освiти на курсах, що пропонус iнший заклад вищоТ освiти.

Щовгострокове навчання - форма органiзацiТ академiчноТ мобiльностi здобувачiв вищоТ
освiти у закладi-партнерi TepMiHoM не менше трьох мiсяцiв за узгодженими навчальними
програмами (планами), у т. ч, за програмами:

- включеноzо cefuIecmpy, яка реалiзуеться у формi обмiну здобувачами вищоТ освiти iз
закладом-партнером для навчання TepMiHoM на один семестр;

- поdвiйнuх duплолtiв, (спiльнtм сmуdiй mа iHtuttx фор. спiвпрацi), якi реалiзуються у формi
навчання здобувача вищоТ освiти в Унiверситетi та у закладi-партнерi з отриманням дипломiв про
вищу ocBiTy обох унiверситетiв iз взаемним трансфером кредитiв за освiтнiми компонентами, що
вивчаються здобувачем вищоТ освiти в Унiверситетi та у закладi-партнерi;

- паралельноzо навчаLпrя - одночасне навчання здобувача вищоТ освiти за двома
спецiальностями (освiтнiми програмами) в Унiверситетi та закладi-партнерi за заочною
(дистанцiйною) або денною формою;

Заклад-партнер - заклад вищоТ освiти (наукова установа), що приймае учасникiв освiтнього
лроцесу Унiверситету або направляе cBoix учасникiв освiтнього процесу до Унiверситету з метою
реалiзацiТ програми академiч ноТ мобiльностi.

Iнiцiативна мобiльнiсть - участь здобувача вищоТ освiти у кредитнiй мобiльностi за межами
програм, що вiдносяться до органiзованоТ мобiльностi. Здобувач вищоТ освiти самостiйно обирае
ЗВО й iнiцiюе кредитну мобiльнiсть у цьому закладi. Вiртуальна (дистанцiйна) мобiльнiсть -

електронне дистанцiйне навчання здобувача вищоТ освiти на курсах, що пропонуе iнший заклад
вищоТ освiти.

Iнформацiйний пакет €вропейськоi кредитноi трансферно-накопичувальноi системи
(далi - €КТС) - стандартизований опис органiзацiТ освiтнього процесу, що мiстять загальну
iнформацiю про нього, iнформацiю про навчальнi програми (спецiальностi, спецiалiзацii)
Унiверситету та каталог KypciB (дисциплiн) за цими програмами.

Каталог KypciB - деталiзований опис KypciB (дисциплiн) ocBiTHboT програми, що мiстить
окремо для кожного курсу (дисциплiни) код (шифр) курсу, HilзBy, кiлькiсть кредитiв, опис змiсту



тощо.
КороткосТрокове навчання - форма органiзацiТ академiчноТ мобiльностi здобувачiв вищоТ

освiти TepMiHoM до трьох мiсяцiв у закладi-партнерi за певними компонентами ocBiTHix програм,
що за набутими компетенцiями можуть iнтегруватися до навчальних планiв (ocBiTHix програм)
\ r--:- л__J г!lбtrрUиr(ilу,

Органiзована мобiльнiсть - програми мобiльностi, Що реалiзуються на пiдставi
мiжнародних угод, програм та проектiв, договорiв мiж Унiверситетом та закладами-партнерами,

Програма акадепriчноi мобiльностi - дiяльнiсть украТнських та iноземних закладiв освiти,
спрямована на забезпечення реалiзацiт прав украiъських та iноземних учасникiв освiтнього
процесу, а також працiвникiв закладу освiти (науковот установи) на академiчну мобiльнiсть
протягом визначеного часу на пiдставi угоди з iншим украТнським закладом освiти (науковою
установою) або iноземним закладом-партнером.

Результати навчання - сукупнiсть знань, yMiHb, навичок, компетентностей, 5 набутих
особоЮ у процесi навчання за певноЮ освiтньо-професiйною, освiтньо-науковою програмою, якi
можна iдентифiкувати, кiлькiсно оцiнити та (або) вимiряти.

таблицi переведення (трансферу) оцiнок - таблицi, якi показують спосiб використання
iснуючоТ нацiональноТ чи iнституцiйноТ шкали оцiнок в Унiверситетi та закладi-партнерi, та
дозволяють переводити оцiнки, отриманi здобувачем вищоТ освiти у закладi-партнерi, в оцiнки за
шкЕuIою, що використовуеться в Унiверситетi.

Трансфер кредитiв - визнання Унiверситетом обсягiв та результатiв навчання здобувача
виtцоТ освiти (перезарахування кредитiв) в iншому звО (науковiй ycTaHoBi) або кредитiв,
установлениХ пiд час навчання за iншими освiтнiми програмами, чи обсягiв i результатiв
неформального та iнформального навчання.

1.5. Учасниками академiчнот мобiльностi е учасники освiтнього процесу Унiверситету та
iноземнi учасникИ освiтньогО процесУ i закладИ освiтИ (HayKoBi установи), що беруть участь у
програмах академiчноТ мобiльностi (далi - Учасники).

1.б. Право на академiчну мобiльнiсть може бути реалiзоване украТнськими учасниками
освiтнього процесу, а також працiвниками закладу освiти (науковот установи) за власною
iнiцiативою за умови позитивного рiшення керiвника закладу освiти (науковоТ установи),
прийнятого на пiдставi подання та iндивiдуального запрошення вiд iноземного закладу освiти
(науковоТ установи).

|.7. За мiсцем реалiзацiТ права на академiчну мобiльнiсть видiляють два iT типи:
- внутрiшню академiчну мобiльнiсть, що передбачае навчання, виконання програми

академiчнот мобiльностi укратнським учасником у вiтчизняному укратнському закладi освiти
(науковiй ycTaHoBi), вiдмiнному вiд мiсця постiйного навчання (роботи);

- мiжнародну академiчну мобiльнiсть, що передбачае навчання, виконання
академiчноТ мобiльностi украТнським учасником в iноземному закладi освiти або
учасника - в украТнському закладi освiти (науковiй ycTaHoBi).

1.8. Освiтня академiчна мобiльнiсть за процедурою визнання результату

програми
iноземного

програми
академiчноТ мобiльностi може бути:

- креДитна, що передбачае навчання украТнського учасника в iноземному або украТнському
(вiдмiнному вiд постiйного мiсця навчання) закладi-партнерi або iноземного учасника в
украiЪському закладi-партнерi з метою досягнення результатiв навчання таlабо набугтя
вiдповiдних компетентностей iзlбез здобуття кредитiв СвропейськоТ кредитноТ трансферно-
накопичуВальноТ системИ (далi - кредитИ ектс)' щО булутЬ визнанi в украТнськомУ (Для

укратнського учасника) або iноземному (для iноземного учасника) закладi-партнерi постiйного
мiсця навчання;

- стУпенев&, що передбачае навчання украТнського учасника в iноземному або украТнському
закладi-партнерi або iноземного учасника в украТнському закладi-партнерi за узгодженими мiж
ТакиМи закладами освiтнiми (освiтньо-професiйними) програмами з метою здобуття певного рiвня
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освiти, що да€ такiй особi правО на отримання документа про фахову передвищу або вищу ocBiTy в
установленому законодавством порядку.

1.9. Формами академiчноТ мобiльностi е:
1) для учасникiв академiчноi мобiльностi, якi здобувають освiтнiй ступiнь фахового

молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра, магiстра:
- навчання за освiтнiми (освiтньо-професiйними) програмами кредитноТ або ступеневоТ

академiчноТ мобi льностi ;

- мовне стажування (удосконалення рiвня практичного
професiйнiй дiяльностi або галузi знань);

володiння iноземною мовою в певнiй

- навчально-наукове стажування (дiяльнiсть, спрямована на набуття практичного досвiду на
ocHoBi дослiджень та формування нових професiйних компетентностей у психолого-педагогiчнiй,
науково-дослiднiй, органiзацiйно-управлiнськiй дiяльностi в межах певноТ спецiальностi/галузi
знань);

- наукове стажування;
- практика (отримання досвiду професiйноТ дiяльностi в галузi майбутньоТ, наявноi, сумiжноТ

спецiальностi пiд керiвництвом працiвникiв закладу освiти (науковот установи) з метою
формування фахових компетентностей та навичок у реальних, у тому числi виробничих, умовах
для прийняття самостiйних рiшень у практичнiй дiяльностi, оволодiння методами, формами
органiзацiТ та засобаМи працi в певнiЙ професiйнiй дiяльностi або галузi знань);

- iншi форми (участь у ceMiHapax, конференцiях, виступи та публiкацii в межах певнот
спецiальностi/галузi знань тощо), що не суперечать законодавству та вiдповiдають вимогам,
встановленим пунктом l0 цього Порядку;

2) для учасникiв академiчнот мобiльностi, якi здобувають освiтньо-науковий ступiнь доктора
фiлософii7доктора мистецтва, науковий ступiнь доктора наук або с педагогiчними, науково-
педагогiчними, науковими, i нш ими працi вниками закладу освiти (н ауковоТ установи) :

- участЬ у програмах кредитноТ академiчноТ мобiльностi учасникiв академiчноТ мобiльностi, якi
здобувають освiтньо-науковий ступiнь доктора фiлософii7доктора мистецтва;

- участь у спiльних ocBiTHix таlабо наукових проектах (дiяльнiсть у складi тимчасовот
проекгнот групи, утворенот на певний строк для реалiзацiт мети та виконання завдань певного
освiтнього або наукового проекту за рахунок гранту, наданого закладам-партнерам);

- викJrадання;
- стажування;
- наукове дослiдження;
- наукове стажування;
- мовне стажування;
- п iдвищення квалiфiкацiТ;
- iншi форми (участь у ceMiHapax, конференцiях, виступи та публiкацiт в межах певнот

спецiальностi/галузi знань тощо), що не суперечать законодавству,
1.10. !ля реалiзацiт права на академiчну мобiльнiсть укратнський та iноземний заклад освiти

(наукова установа) або iнший украТнський заклад освiти (наукова установа) укладають у письмовiй
або електроннiй формi договiр iж закладами- партнерами про виконання програми академiчноТ
мобiльностi (далi - партнерський договiр).

2. ЦIЛ ТА ЗАВДАннЯ АкАдЕмIчноi моБIльностI здоБувАчIв вищоi
ОСВIТИ УНIВЕРСИТЕТУ

2.1 . Основними цiлями академiчноТ мобiльностi в Унiверситетi е:
- задоволення потреб здобувачiв освiти у доступi до простору академiчнот мобiльностi та

ocBiTHix програм iнших закладiв освiти, у тому числi за кOрдоном;
- пiдвищення якостi вищоТ освiти;
- забезпечення можливостi здобувачам освiти самостiйно формувати траскгорiю ocBiTHboT



дiяльностi та набутгя додаткових компетентностей;
- пiдвищення ефективностi наукових дослiдж нь;
- пiдвищення конкурентоздатностi випускникiв закладiв вищоТ освiти

мiжнародному ринках працi;
- збагачення iндивiдуального досвiду учасникiв програм

iнших моделей створення та поширення знань;
- пiдвищення квалiфiкацiТ науково-педагогiчних, наукових

на нацlончtльному та

академiчноТ мобiльностi щодо

i педагогiчних працiвникiв та
i TrlrTr,rv rlu ясчrrri п ппр iтцrпгп пhп IIАп 1/.v ltlJv,+vvJ,

- залучення свiтового iнтелектуального потенцiалу до вiтчизняного освiтнього процесу на
ocHoBi двостороннiх та багатостороннiх угод мiж закладами-партнерами;

- встановлення внугрiшнiх та зовнiшнiх iнтеграцiйних зв'язкiв;
- гармонiзацiя ocBiTH ix стандартi в вищих навчальних закладi в-партнерiв.
2.2. Основними завданнями академiчноТ мобiльностi в Унiверситетi е:
- пiДвищення рiвня сформованостi компетентностей та результатiв навчання, передбачених

освiтньою програмою у процесi теоретичноТ та практичноТ пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти;
- лРОведення дослiджень з використанням сучасного обладнання i технологiЙ, опанування

новiтнiми методами дослiджень, набутгя досвiду проведення науково-дослiдницькоТ роботи та
впровадження iT результатiв;

- набуття професiйного досвiду пiд час проходження навчальних та виробничих практик;
- можливiсть одночасного отримання здобувачем виtцоТ освiти двох документiв про вищу

ocBiTy з додатками встановленого у закладах-партнерах зрiвка та iнформацiею про систему
оцiнювання в них програмних результатiв здобувачiв вищоi освiти;

- пiдвищення рiвня володiння iноземними мовами; - посилення iнтеграцiТ освiти i науки,
розвиток подальших наукових дослiджень, поглиблення знань нацiональних культур iнших краТн, а
також поширення знань про мову, культуру, ocBiTy i науку УкраТни;

- пiдтримка соцiальних, економiчних, культурних, полiтичних взаемовiдносин та зв'язкiв з
освiтнiми системами iнших краТн.

3. ОРГАНIЗАЦIЙНЕ ЗЛБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЛЛIЗАЦIi ПРАВА
НА АКАДЕМIЧНУ МОБIЛЬНIСТЬ

3.1. ЗдобУвачi вищоТ освiти в межах програм внутрiшньоТ академiчноТ мобiльностi тимчасово
ДопУскаються до освiтнього процесу у ЗВО (науковiЙ ycTaHoBi) - партнерi i мають права та
обов'язки здобувачiв вищоТ освiти украТнського ЗВО (науковоТ установи) на перiод реалiзацiТ права
на академiчну мобiл bHicTb;

3.2. ЗВО (наукова установа), який направляе на участь в академiчнiй мобiльностi:
- здiйснюе вiдбiр учасникiв освiтнього процесу ЗВО (науковоТ установи) для участi в

програмах академi чноТ мобiльностi ;

- регламентус перелiк вимог та документiв, необхiдних для пiдтвердження участi в програмi
академiчноТ мобiльностi, процедуру i строк ix подання;

- ВИЗначае етапи, фiнансовi умови, види) форми, тривалiсть i змiст академiчноТ мобiльностi у
ЗВО (наукових установах) - партнерах;

- визначае умови визнання результатiв навчання та iнших фор, академiчноТ мобiльностi,
звiтування здобувачiв вищоТ освiти, наукових, науково-педагогiчних, педагогiчних працiвникiв та
iнших працiвникiв закладiв вищоТ освiти (наукових установ);

- укладао договори з учасниками академiчноТ мобiльностi.
3.3 Загальне керiвництво iз забезпечення академiчноТ мобiльностi здiйсню€ться проректором

з науково-педагогiчноТ, навчальноТ роботи та мiжнародноТ дiяльностi через вiддiл науки та
iнновацiй / Щентр мiжнародноТ академiчноТ мобiльностi.

3.4. Здобувачi вищоТ освiти Унiверситету, якi реалiзують право на академiчну мобiльнiсть, на
перiод мобiльностi в закладi-партнерi на територiТ УкраТни чи поза if межами, згiдно з
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законодавством та вiдповiдно до укладеного договору про академiчну мобiльнiсть не
вiдраховуються зi складу здобувачiв вищоТ освiти на перiод реалiзацiТ права на академiчну
мобiльнiсть та облiковуються в Сдинiй державнiй електроннiй базi з питань освiти.

З.5. Здобувач вищоТ освiти, KpiM вивчення у ЗВО (науковiй ycTaHoBi) - партнерi визначених
договором обов'язкових навчальних дисциплiн, мае право самостiйного вибору додаткових
навчальних дисциплiн за погодженням з Зво (науковою установою), що направив його на
навчання.

3.6. Вiдбiр учасникiв освiтнього процесу для участi в програмах академiчноТ мобiльностi, в
яких бере участь Унiверситет, здiйснюеться Конкурсною комiсiею по вiдбору учасникiв освiтнього
процесу Унiверситету для участi в програмах академiчноТ мобiльностi з урахуванням рейтингу Тх

Успiшностi, участi у науковiй роботiта рiвня володiння iноземною мовою (не нижче рiвня В2).
3.7. ЩО СКЛаДУ конкурсноТ KoMicii Унiверситету можуть входити проректори, директори

вiдповiдних iнститутiв, декани факультетiв, завiдувачi випускових кафедр, представники органiв
студентського самоврядування, iншi працiвники Унiверситету.

3.8. Персональний склад конкурсноТ KoMiciT Унiверситету затверджуеться наказом ректOра.
ЩО складУ конкурснОТ KoMicii входить: голова конкурсноТ KoMiciT - проректор з науково-
педагогiчноТ, навчальноТ роботи та мiжнародноТ дiяльностi, директор HHI / декан вiдповiдного
факультету, завiдувач вiдповiднот випусковот кафедри, представник ради студентського
саМоврядування, секретар конкурсноТ KoMiciT - представник вiддiлу науки та iнновацiй / Щентру
мiжнародноТ академiчноТ мобiльностi.

3.9. У Випадку, якщо здобувач Унiверситету бере участь у мiжнароднiй програмi академiчноТ
мобiльностi, конкурсний вiдбiр здiйснюеться органiзацiею, яка надае здобувачу вищоТ освiти грант
на умовах i за критерiями, визначеними в установчих документах конкурсу.

3.10. Участь У програмах академiчноТ мобiльностi Унiверсите,гу за рекомендацiсю
факультету, iнституту можуть брати здобувачi денноТ форми навчання, якi успiшно навчаються за
освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM магiстра, а також здобувачi денноТ форми навчання, якi успiшно
завершили навчання не нижче другого курсу за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM бакалавра.

3.1 1. На час навчання здобувача вищоТ освiти Унiверситету у ЗВО-партнерi, за його заявою та
за рiшенням ректора може забезпечув атися можливiсть навчання в Унiверситетi за iндивiдуальним
навчaIльним планом.

3.|2. При формуваннi iндивiдуального навчального плану здобувача враховуеться фактичне
виконання здобувачем вищоi освiти iндивiдуальних навчальних планiв поточного та попереднiх
навч€lльних pokiB. Навчання за iндивiдуальним навчальним планом може здiйснюватися iз
застосуванням технологiй дистанцiйного навчання.

3.13. Перелiк необхiдних документiв для участi в програмi академiчноТ мобiльностi для
учасникiв академiчноТ мобiльностi Унiверситету:

- ЗаяВа на iм'я ректора iз вiзами-погодженнями завiдувача кафедри, декана
факультету/директора HHI, керiвника I]eHTpy студентських комунiкацiй, представник вiддiлу
наУки та iнновацiЙ/IJентру мiжнародноТ академiчноТ мобiльностi та проректора з науково-
педагогiчноТ, навчальноТ роботи та мiжнародноi дiяльностi;

- копiя запрошення та Його переклад, завiрений нотарiально або вiддiлом науки та iнновацiй/
I_{eHTpoM мiжнародноТ академiчноТ мобi льностi ;

- договiр про академiчну мобiльнiсть мiж Унiверситетом та Учасником (Щоговiр про навчання
чи !оговiр про практику/стажування - для здобувачiв вищоТ освiти)>;

- договiр про навчання (Learning Agreement on Academic Mobility Рrоgrаmmе) мiж
Унiверситетом, Учасником та ЗВО/науковою установою-партнером (для здобувачiв вищоТ освiти,
аспiрантiв);

- графiк замiни навчальних занять (для викладачiв - за потреби);
- iндивiдуальний навчальний план академiчноТ мобiльностi (для здобувачiв вищоТ освiти),

пiдписаниЙ Учасником, завiдувачем кафедри, координатором академiчноТ мобiльностi та
затверджениЙ деканом факультету/директором HHI (оформлюсться за потреби).



3.14. Щокументи зазначенi в пунктi З.13 подаються
мiжнародноi академiчноТ мобiльностi не пiзнiше нiж за ciM
академiчноi мобiльностi.

3.15. Визнання результатiв навчання здобувачiв вищоТ освiти та перезарахування вiдповiдних
кредитiв здiйснюеться на ocнoBi СКТС. Порiвняння змiсту та обсягу навчального навантаження пiд
час здобутгя вищот освiти в межах програми академiчнот мобiльностi повинне грунтуватися на
зiставленНi результаТiв навчанНя, якиХ було досяГнуто здобУвачеМ вищоТ освiти у ЗВО (науковiй
ycTaHoBi) - партнерi, та результатiв навчання, запланованих освiтньою програмою закладу вищоТ
освiти (науковоТ установи),в якому здобувач навча€ться на постiйнiй ocHoBi.

З.l6, Пiсля опанування/завершення низки ocBiTHix компонентiв, передбачених Угодою про
наВЧання i пiдтверджених академiчною довiдкою (або iншим документом), яку надав ЗВО (наукова
установа), що приймае, Зво (наукова установа), який направив, повинен повнiстю визнати
уЗгоджену кiлькiсть кредитiв еКТС, перезарахувати ix в освiтню програму здобувача вищоТ освiти
та використовувати ix для виконання квалiфiкацiйних вимог.

3.17. Порядок визнання iншого навчального досвiду, включаючи перезарахування навчальних
компонентiв для забезпечення можливостi накопичення та трансферу кредитiв СКТС у межах
рiзних форм академiчноТ мобiльностi (у тому числi для iноземних здобувачiв вищоТ освiти)
визначаеться ЗВО (науковими установами) до початку реалiзацiТ програм академiчноТ мобiльностi.

3.18. Якщо студент пiд час перебування у вищому навчальному закладi - партнерi не виконав
ЗаТВеРДЖениЙ iндивiдуальниЙ навчальниЙ план, то пiсля повернення до вищого навчального
закладу, що направив на навчання, йому може бути запропонований iндивiдуальний графiк
лiквiдацiТ академiчноi заборгованостi, затверджений в установленому порядку, або повторний курс
навчання у вищому навчilльному закладi УкраТни. (вiдповiдно до укладеного договору про
академi ч ну мобiльнiсть).

3.19. Iноземнi HayKoBi, науково-педагогiчнi, педагогiчнi працiвники ЗВО (наукових установ),
якi залученi до провадження ocBiTHboT та науковоТ дiяльностi, пiд час перебування в Унiверситетi
мають yci права та обов'язки його працiвникiв.

З.20. Науково-педагогiчнi, HayKoBi, педагогiчнi та iншi працiвники Унiверситету можуть
реалiзувати право на академiчну мобiльнiсть для провадження професiйноТ дiяльностi вiдповiдно
до укладеного договору про участь у програмi академiчноТ мобiльностi. При цьому за зазначеними
працiвниками зберiгаеться основне мiсце роботи до одного року.

4. ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛIЗАЦIi ПРАВА НА
АКАДЕМIЧНУ МОБIЛЬНIСТЬ

4.1. Фiнансування програм академiчноТ мобiльностi може здiйснюватися за рахунок:
- коштiв загального та/або спецiального фонду Унiверситету;
- грантiв нацiональних, мiжнародних органiзацiй та приватних фондiв;
- коштiв приймаючоТ сторони;
- особистих коштiв суб'сктiв академiчноТ мобiльностi та спонсорiв;
- коштiв фондiв, органiзацiй, пiдприсмств, установ ycix форм власностi;

- iнших коштiв в межах передбачених законодавством.
4.2. Фiнансовi умови навчання в Унiверситетi пiд час перебування здобувача вищоТ освiти в

iншому ЗВО визначаються iндивiдуально для кожного здобувача вищоТ освiти iз врахуванням умов
фiнансування його навчання в Унiверситетi.

4.3. Iноземнi учасники, що реалiзують право на академiчну мобiльнiсть в рамках договорiв
про спiвробiтництво мiж Унiверситетом та iноземними ЗВО (науковими установами) - партнерами,
можуть бути зарахованi на навчання до Унiверситету:

- за рахунок коштiв мiжнародних програм та органiзацiй;
- за рахунок коштiв фiзичних або юридичних осiб;
- на умовах безоплатного навчання у разi вза€много обмiну здобувачами вищоТ освiти, в тому
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числi за спiльними освiтнiми програмами, якi передбачають отримання спiльного або подвiйного
документа (документiв) про виЩу ocBiTy на умовах безоплатного навчання у разi мiжнародного
обмiну здобувачами вищот освiти, якщо кiлькiсть таких iноземних здобувачiв вищот оiвiти не
перевищу€ кiлькiстЬ вiтчизнянИх здобуваЧiв вищоТ освiти, якi навчаЮться в iноземному ЗВО -
партнерi в межах програм академiчноТ мобiльностi вiдповiдно до укладених мiж ЗВО договорiв про
мiжнародну академiчну мобiльнiсть.

4.4. Фiнансовi умови провадження професiйнот дiяльностi iноземних учасникiв в
унiверситетi фiксуються додатково в рамках вiдповiдних угод, договорiв тощо.

4.5. За здобувачами вищот освiти на перiод реалiзацiт права на академiчну мобiльнiсть в
iншому ЗВО (науковiй ycTaHoBi) - партнерi на територiТ УкраТни чи поза iT межами зберiгаються
вiдповiдно до укладеного договору про академiчну мобiльнiсть мiсце навчання та виплата
стипендiТ у разi, коли регуЛярна безпОворотна фiксована фiнансова пiдтримка у грошовiй формi
лротягом всього строку навчання за програмою академiчноТ мобiльностi в iншому ЗВО (науковiй
ycTaHoBi) не передбачена.

4.6. Здобувачi вищоТ освiти, якi протягом попереднього навчального семестру реалiзували
право на академiчну мобiльнiсть на пiдставi договору про академiчну мобiльнiсть i повернулиая у
ЗВО (наукову установу) постiйного мiсця навчання пiсля затвердження рейтингу успiшностi
вiдповiднО до ПостанОви КМУ Jф 882 ьiд |2,07 .2004 р. <ПитаннЯ стипендiального забезпечення> (в
РеДаКЦiТ ВiД 13.12.2020 р.) та Постанови КМУ }lЪ 1050 вiд 28,|2.2Оlб р. <Про деякi питання
стипендiального забезпечення> (в редакцiТ вiд 04.03.2020 р.) i не склали семестровий контроль у
TepMiH, визначений начальним планом. мають право на призначення стипендiт за результатаI\{и
рейтингу успiшностi здобувачiв. Рiшенням ректора Унiверситету таким особам встановлюеться
сТрок лiквiдацii академiчноТ заборгованостi в установленому законодавством порядку з дня
повернення з академiчноТ мобiльностi, пiсля чого питання призначення академiчноТ стипендiТ
такиМ особаМ вирiшуеться на загальних пiдставах вiдповiдно до Постанови КМУ ]ф882 вiд
|2.07 .2004 р. кПитання стипендiального забезпечення>.

4.7. У разi, коли строк навчання учасника освiтнього процесу в iншому ЗВО (науковiй
ycTaHoBi) Перевищуе один семестр, i така особа лiквiдувала академiчну заборгованiсть, то, у разi
позитивного рiшення стипендiальнот koMicii, особi виплачуеться стипендiя, що не була виплачена
За весь перiод it навчання за програмою академiчноТ мобiльностi в iншому ЗВО (науковiй ycTaHoBi)
на територiТ УкраТни чи поза iT межами, у повному обсязi.

4.8. HayKoBi, науково-педагогiчнi, педагогiчнi та ЗВО (наукових установ) ycix форм власностi
МОЖУТЬ реалiзУвати право на академiчну мобiльнiсть вiдповiдно до укладеного договору про
аКадемiчнУ мобiльнiсть. При цьому за науковими, науково-педагогiчними працiвниками
зберiгасться основне мiсце роботи в украТнському закладi вищоТ освiти (науковiй ycTaHoBi)
сТрокоМ До одного року. Оплата працi вiдповiдно до законодавства за основним мiсцем роботи
зберiгаеться на строк до шести мiсяцiв, якщо оплата працi не передбачена програмою академiчноТ
мобiльностi.

4.9. Строк навчання та наукового стажування здобувачiв вищоТ освiти не може перевиIцувати
двох poKiB.

4.10. Умови приiЪду провiдних iноземних науковцiв та дiячiв освiти на запрошення
Унiверситету та ix перебування в YKpaTHi можуть визначатися додатковими договорами,
укладеними мiж Унiверситетом та запрошеною особою.

4.1l. В органiзацiТ академiчноТ мобiльностi учасникiв освiтнього процесу в Унiверситетi
беруть участь:

- вiддiл науки та iнновацiй;
- I_[eHTp м iжнародноТ академ iчноТ м об iл bHocTi ;

- I {eHTp студентських комунiкацiй;
- ННI/факультети, кафедри та гаранти освiтньо-професiйних програм;
- вiддiл бухгалтерського облiку та фiнансовоТ звiтностi;
- вiддiл кадрiв;
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- юридичний вiддiл.

5. ОБОВ,ЯЗКИ УНIВЕРСИТЕТУ ТА УСТАНОВИ-ПАРТНЕРА ЩОДО
ОРГАНIЗАЦIi АКАДЕМIЧНОi МОБIЛЬНОСТI

5.1. Базовий ЗВо зобов'язаний:
- укЛасТи угоду про спiвробiтництво щодо реалiзацiТ програми академiчноТ мобiльностi

здобувачiв вищоТ освiти мiж ЗВО-партнерами та узгодити навчальнi програми;
- забезпечити вiльний i рiвний доступ здобувачiв вищоТ освiти до iнформацiТ про наявнi

програми академiчноТ мобiльностi та iснуючi критерiТ вiдбору;
- наДавати здобувачам вищоТ освiти консультативнi послуги пiд час оформлення документiв

для участi у програмах академiчноТ мобiльностi;
- КОнТролЮВати наявнiсть документiв, що пiдтверджують законнiсть перебування

здобувачiв вищоТ освiти-iноземцiв на територiТ приймаючоТ краiЪи.
5.2. ЗВО-партнер, що приймае на навчання, зобов'язаний:
- ЗаРахувати здобувача вищоТ освiти, направленого на навчання на визначениЙ договором

строк вiдповiдно до норм законодавства приймаючоТ сторони;
- сТВориТи yci необхiднi умови для виконання здобувачем вищоТ освiти iндивiдуального

навчz}льного плану;
- сПрияти здобувачам вищоТ освiти у вирiшеннi вiзових, житлових та побутових проблем;
- надавати можливiсть здобувачам виtцоТ освiти ЗВО-партнера брати участь у наукових

конференцiях, симпозiумах, виставках, конкурсах, представляти своТ HayKoBi роботи для
публiкацiЙ, користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною базами;

- КонТролЮВати наявнiсть документiв, що пiдтверджують законнiсть перебування
здобувачiв вищоi освiти-iноземцiв на територiТ приймаючоТ краiЪи;

- пiсля завершення навчання вида,ги здобувачу вищоТ освiти документ з перелiком та
результатами вивчення навчальних дисциплiн, кiлькiстю кредитiв та iнформацiсю про систему
оцiнювання навчальних здобуткiв здобувачiв вищоТ освiти або документ про вищу ocBiTy з
додатком встановленого у ЗВО-партнерi зршка.

5.3. Обов'язки ЗВО-партнерiв щодо здобувачiв вищоТ освiти, якi беруть участь у програмах
академiчноТ мобiльностi, мають бути обумовленi у вiдповiдних угодах мiж ЗВО-партнерами щодо
програм академiчноТ мобiльностi здобувачiв вищоТ освiти мiж ЗВО-партнерами.

6.прАвА тА оБов,язки )rчАсникIв освIтнього процЕсу, якI БЕруть
УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ АКАДЕМIЧНОi МОБIЛЪНОСТI

б.1. Здобувачi вищоТ освiти мають право на:
- продовження навчання або вивчення окремих навчальних дисциплiн/освiтнiх компонентiв

за спорiдненими напрямами та спецiальностями пiдготовки фахiвцiв у ЗВО-партнерах;
- безпечнi та нешкiдливi умови навчання;
- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною базою ЗВО,

що приймае;
- участь у наукових конференцiях, симпозiумах, виставках, конкурсах, представлення cBoik

наукових робiт для публiкацiй;
- можливiсть отримання документа про вiдповiдний освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb

встановленого у ЗВО-партнерi зразка вiдбуваеться вiдповiдно до угоди мiж ЗВО-партнерами щодо
програм академiчноТ мобiльностi.

6.2. Здобувачi вищоТ освiти зобов'язанi:
- своечасно надати необхiднi документи для участi в програмi академiчноТ мобiльностi;
- вчасно прибути до мiсця навчання;
- пiд час навчання дотримуватися законодавства краIни перебування, правил внутрiшнього
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розпорядку, Статуту та iнших нормативно-правових документiв ЗВО/установи, що приймае;
- успiшно пройти навчання за затвердженим iндивiдуальним навчальним планом;
- пiсля завершення навчання у Зво-партнерi вчасно повернутися до Зво, що направив на

навчання.

7. ЗВIТУВАНIUI ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТIВ ЗА РЕЗУЛЪТАТАМИ
НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДВМIЧНОi МОБIЛЪНОСТI

7.1. Пiсля повернення до Унiверситету, учасники академiчноТ мобiльностi повиннi подати
вiдповiдним кафедрам через вiддiл науки та iнновацiй/ I_(eHTp мiжнародноТ академiчноТ
мобiльностi, звiт про реалiзацiю програм мобiльностi у строк не пiзнiше мiсяця наступного за
мiсяцем з моменту завершення програми.

7.2. Форма звiту i перелiк звiтноi документацiТ визнача€ться умовами програм академiчноТ
мобiльностi. Типовi звiтнi документи можуть включати:

- академiчну ловiлку для здобувачiв вищоТ освiти, завiрену в установленому порядку у
закладi-партнерi з перелiком та результатами вивчення навчальних дисциплiн , кiлькiстю кредитiв
СКТС та отриманих оцiнок, а також iнформацiею про систему оцiнювання;

- лист-запрошення на участь у програмi академiчноТ мобiльностi або довiдку/сертифiкат про
зарахування на програму академiчноТ мобiльностi iз iнформацiою про мiсце, тривалiсть та змiст
програми тощо;

- звiт встановленого зрч}зка програмами академiчноТ мобiльностi (наприклад, звiт
ERASMUS+);

- документи про здобуття освiти, отриманi пiд час перебування у закладi-партнерi;
- iншi документи, цо iнформують про деталi реалiзацiТ учасниками програм академiчноТ

мобiльностi.
7.3. Звiтування науково-педагогiчними, науковими, педагогiчними та iншими працiвниками

Унiверситету про участь у програмi академiчноТ мобiльностi с невiд' €мною частиною процесу
визнання iх результатiв i занесення цiеТ iнформацii до iндивiдуального плану НПП, звiтiв про
самооцiнювання, особовоТ справи працiвника Унiверситету. Звiт про реалiзацiю програм
мобiльностi у строк не пiзнiше мiсяця наступного за мiсяцем з моменту завершення програми
подаеться вiдповiдним кафедрам через вiддiл науки та iнновацiй/I]ентр мiжнародноТ академiчноТ
мобiльностi.

8. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Положення розглядаеться та затверджу€ться рiшенням ВченоТ ради Унiверситету та
вводиться в дiю наказом Рекгора.

8.2. Змiни та доповнення до Положення приймаються в тому самому порядку, що i саме
Положення.

ПОГОДЖЕНО: на засiданнi ректорату 26.07.2022 року (протокол JФ 14)

В.о. проректора з науково-педагогiчноТ,
навчальноТ роботи та мiжнародних зв'язкiв

В,о. проректора з науково-педагогiчноТ та виховноТ роботи

с. гушко

в. орлов

О. СЛIСАРЕНКОНачальник юридичного вiддiлу
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Iсторiя документа

Щата подii Назва подii
25.02.202I р. Наказ вiд25.02.202t р. Nч29

28.07.2022 р. Наказ вiд 28.07.2022 р. Nч109
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.Щодаток 1

В.о. ректора
,Щержавного унiверситету економiки i технологiй
Андрiю ШАIlКАНУ
Здобувача (ки) вищоТ освiти _ курсу
групи
напряму пiдготовки/спецiал bHocTi

факультету
ПIБ здобувача вищоТ освiти

Заява

Прошу надати дозвiл на участь у програмi академiчноi мобiльностi
яка передбачас навчання (стажування) в

Витрати на участь у програмi здiйснюватимуться за рахунок отриманого гранту (особистих коштiв,
коштiв приймаючоi сторони тощо).

,Що заяви додаю: витяг iз протоколу КонкурсноТ KoMiciT з висновком про рекомендацiю на
навчання/сталсування/проходження практики та запрошення з завiреним перекладом украiъською мовою.

Здобувач(ка) освiти
(дата) (пiдпис)

.Щекан факультету/.Щиректор HHI

(пiдпис) (iнiцiши, прiзвище)

ПРИМiТКИ. l. Заява подаеться piшoм iз ,Щоговором про навчання за програмою мiжнародноТ академiчноi
мобiльностi за ocBiTHiM ступенем бакалавра, магiстра.

(ншва зашаду, що приймас на навчання) з до
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,Щодаток 2

() 20_ р.

в.о. ректора Шайкана Андрiя Валерiйович4

ДУЕТ) з одного боку, та

договIр }lb

про навчання (стажування) за програмою академiчнот мобiльностi
здобувача впщоi освiтп

.Щержавний
який дiс
гр.

(Прiзвищо, iм'я, по баъковi)

академiчнот групи 
-(шифр 

групи)_, piK навчання 
= 
напрям пiдготовки/спецiальнiсть_, який

приймае участЬ у програмi академiчнОТ мобiльноСтi (далi - Учасник) , з iншого боку (далi - Сторони),
укJIали цей договiр про наступне:

1. Предмет договору
В рамках участi у програмi академiчноТ мобiльностi у

(ншва заша,ry вищоi освiти/науковоi установи, яка прнймае учасниre жадемiчноi мобiльностi)

(далi - ЗВО-партнер) здобувача вищоТ освiти ступеня
(бакшавра, MTimpa, доrcра фйософii, доrcра наук)

за спецiальнiстю
(код m вшва спецiмькостi, ншва освiшьоi програми)

форми навчання в перiод: з по ДУЕТ бере на себе зобов'язання по
супроводженню програми академiчнот мобiльностi шляхом координування, консультування Учасника та
ЗаРаХУВаННЯ ОТРИМаних Учасником результатiв або визнання здобутих ним компетентностеЙ.

2. Iшформацiя про програму*
2.1, Форма академiчноТ мобiльностi -

(зшначro - навчання, мовн€ сшувшкя, науковс сmrсуваншя, rcщо)

2.2. Iнформацiя про ocBiTHi компетентностi (дисциплiни,
мобiльностi (при наявностi таких) та визнання здобутих Учасником
визначаються окремим додатком до даного договору.

курси, тощо) програми академiчноi
кредитiв (здобутих компетентностей)

* ЯКЩО програма академiчноТ мобiльностi реалiзуеться одночасно у формi навчання (таlабо мовного
стажування) заповнюються пункти 2.2, та2.З.

2.З. Тема та змiст стaDкування**

зzвначасться тема та завдання, що ставляться перед

Здобувачем вищоi освiти в рамках лрограми мовного або наукового ст€Dкування

2.3.1. Керiвник стiDкування у ДУЕТ
(прiзвищс, iм'я, по баъковi, посала)

2.3.2. Керiвник стiDкування у ЗВО-партнерi
(прiзвище, iм'я, по баъковi, посада)
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2.4. Координатор програми академiчноТ мобiльностi вiд ЩУЕТ

(прiзвище, iм'я, по баъковi, поса,да)

3. Права та обов'язки cTopiн
3. 1. ДУЕТ зобов'язаний:

- Забезпечити консультативну допомогу Учаснику зi сторони координатора програми академiчноТ
мобiльностi вiд унiверситету (факультету) у визначеннi перелiку дисциплiн для навчання;

- на ocнoBi офiцiЙного запрошення ЗВО-партнера надати допомогу Учаснику щодо оформлення
ДОкументiв для навчання або ст€Dкування за програмами академiчноТ мобiльностi (договiр про навчання
(сталсування) за програмою академiчноТ мобiльностi, угода про навчання (угода про практичну пiдготовку
та зобов'язання про якiсть тощо);

- визначити очiкуванi результати навчання за програмою академiчноТ мобiльностi в знаннях, умiннях,
компетентностей, що отримуються;

- пеРед пОчатком реалiзацii програми академiчноТ мобiльностi ознаЙомити Учасника з iT фiнансовими
умовами;

- при невиконаннi програми навчання (стажування) у ЗВО-партнерi запропонувати Учаснику пiсля
повернення до ДУЕТ iндивiдуальниЙ графiк лiквiдацiТ академiчноТ заборгованостi або повторний курс
навчання за рахунок коштiв фiзичних чи юридичних осiб;

- при змiнах в навчzшьнiЙ програмi (програмi стажування) ЗВО-партнера переглянути очiкуванi

результати академiчноТ мобiльностi та внести вiдповiднi корективи у процедуру визнання результатiв
академiчноТ мобiльностi (п.2,2.), за умови, якщо вони не суперечать Положенню про органiзацiю освiтнього
процесу в ,Щержавному унiверситетi економiки i технологiй.

3.2. Учасник зобов'язаний:

** Пункт 2.З. заповнюеться у випадку якщо програма академiчноТ мобiпьностi реалiзусться у формi
мовного або наукового стажування аспiрантiв.

- ознаЙомитися з академiчною програмою ЗВО-партнера до початку реалiзацiТ програми академiчноi
мобiльностi;

- вчасно прибути до мiсця навчання, протягом 10 днiв з дня перетину кордону краiЪи перебування, в
якiЙ розташований ЗВО-партнер, стати на консульський облiк (у випадку мiжнародноТ академiчноТ
мобiльностi);

- виконати програму навчання (стажування) ЗВО-партнера" отримати запланованi результати
навчання у повному обсязi;

- попередити координатора програми академiчноТ мобiльностi вiд ДУЕТ про змiни в навчальнiй
програмi (програмi стажування) ЗВО-партнера;

- дотримуватися правил внlтрiшнього розпорядку ЗВО-партнера та законодавства краТни-
перебування;

- пiсля завершення навчання, мовного або наукового ст€Dкування у ЗВО-партнерi вчасно повернутися
до ДУЕТ для продовження навчання;

- протягом тижня пiсля закiнчення TepMiHy реалiзацiТ програми академiчноТ мобiльностi надати до
ДУЕТ документи, виданi ЗВО-партнером, якi засвiдчують виконання умов програми академiчноi
мобiльностi та звiт про результати навчання за програмою академiчноТ мобiльностi.

3.3. ДУЕТ мае право:

- призупинити дiю даного договору за порушення умов договору, порушення положень Статуту
ДУЕТ та в iнших випадк€lх, передбачених законодавством УкраiЪи;

вiдрахувати здобувача вищоТ освiти у двотижневий строк, у разi не повернення Учасника з

вiдрядження, пов'язаного з виконанням навчzlльного завдання, академiчноТ вiдпустки або не подання звiту
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про результати навчання, документу встановленого зразка, який пiдтверджуе виконання програми навчання
у ЗВО-партнерi.

3.4, Учасник мае право:
- на академiчну вiдпустку на перiод yracTi у програмi академiчноТ мобiльностi;
- у разi успiшного виконання програми академiчноi мобiльностi - на визнання здобутих кредитiв

(компетентностей) в .ЩУЕТ на ocHoBi академiчноТ довiдки (диплому, сертифiкату) про результати навчання
(стажування), виданих ЗВО-партнером;

- на збереження мiсця навчання протягом перiоду реалiзацiт програми академiчнот мобiльностi
визначеного в пунктi 1 даного договору.

4. Фiнансовi умови
4.1. ВИПЛаТа В .ЩГЕТ стипендii Учаснику на перiод реалiзацiТ програми академiчноТ мобiльностi

(не зупишшся/зупишmся )

оскiльки програмою академiчноТ мобiльностi безповоротна фiксована фiнансова пiдтримка у грошовiй
формi протягом всього строку навчання

нс передбаченз./перелбачена у розмiрi.

4.2. Фiнансування витрат, якi пов'язанi з участю у програмi академiчнот мобiльностi здiйснюеться за
рахунок:

- коштiв ЗВО-партнера або гранту на умовах оплати_
у повному обсяз7чаmово

(зшначIm веобхiдне: добовi, проi'зл, проживанш, rcщо)

- Коштiв [УЕТ з оплатою витрат на
вк€t:lати джерело фiнансування

(зазначити необхiдне: добовi, проiЪд, проживання, тощо)
4.3. Iншi фiнансовi умови:

5. Вiдповiдальнiсть cTopiH
5.1. За невиконання чи ненzшежне виконання сторонап{и cBoix обов'язкiв, визначених даним

ДОГОВОРОМ, СТОРОНИ НеСУТЬ Вiдповiдальнiсть визначену законодавством УкраТни.
5.2. дуЕТ не несе вiдповiдальнiсть за невиконання cBoix зобов'язань за цим договором ,якщо таке

невиконання стЕtлося з вини ЗВО-партнера, змiни нормативно-правових aKTiB, умов навчання за програмою
академiчнот мобiльностi, якi змiнюють встановленi цим договором умови.

б.Строк дiТдоговору
6.1. ,щоговiр набирае чинностi з моменry його пiдписання i дiе з

але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань.
6.2, Щiя цього договору припинясться в разi вiдрахування здобувача вищоТ освiти з ,Щержавного

унiверситету економiки i технологiй.
7. Порядок вирiшення спорiв

7.1. Bci суперечностi та розбiжностi, якi виникли пiд час виконання цього договору, вирiшуються на
пiдставi взаемноi згоди шляхом переговорiв.

7.2. У разi неможливостi ix врегулювання шляхом узгодження, суперечностi, якi виникли в процесi
виконання цього договору або пов'язанi з ним, вирiшуються в судовому порядку вiдповiдно до
законодавства УкраТни.

8. Форс-мажор
8.1. У разi виникнення форс-мzDкорних обставин, за яких сторона не може виконати повнiстю або

(стажування)

до
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частково своi зобов'язання за цим договором через випадок або непереборну сил, строк виконання
зобов'язань переноситься на час, протягом якого будуть дiяти TaKi обставини, €ule не бiльше нiж один
мiсяць. Що форс-мажорних обставин нчtлежать: пожежi, стихiйнi лиха, блокади, страйки, вiйськовi дiТ,

ухвzrлення законiв чи прийняття iнших нормативно-правових aKTiB, що перешкоджають виконанню умов
цього договору.

8.2. Сторона, для якоТ виникли форс-мажорнi обставини, мас протягом трьох днiв вiд моменту
виникнення обставин письмово повiдомити про це iншу сторону, вкz!зати можливi термiни припинення дiТ
таких обставинi виконання cBoik зобов'язань за договором.

9.Iншi умови
9.1. I]ей договiр складено у двох примiрникац якi мають однакову юридичну силу, по одному для

кожноТ Сторони.
9.2. У випадках, не передбачених у цьому договорi, Сторони керуються чинним законодавством

УкраiЪи.
9.3. У разi спiльноТ згоди, Сторони мож},ть змiнювати oKpeMi положення цього договору шляхом

пiдписання додатковоi(х) угоди, яка(i) е невiд'смною(ми) частиною(ми) цього договору.

ПОГОДКЕНО
В.о. проректора з науково-педагогiчноТ, навчальноТ роботи та мiжнародноТ дiяльностi
Завiдувач вiддiлу аспiрантури та докторантури
Провiдний фахiвець вiддiлу науки та iнновацiй
Головний бухгалтер

,Щекан факультету/директор HHI
Координатор програми в ДУЕТ
Керiвник стaDкування в ДУЕТ'''l'*
Начальник юридичного вiддiлу

***Погоджусться, якщо академiчна мобiльнiсть реалiзусться у формi наукового стalкування.

Реквiзити та пiдписп cTopiH
Учасниlс/

Здобувач вищоТ освiтп
.Щержавнпй унiверсптет
екопомiкп i технологiй

Адреса реестрацiТ:

Мiсце проживання:

Тел.:

E-mail:

(прЬвище, iкiцiuи)

Юридична адреса:

вул. Медична, lб, м. Кривий Рiг,

,Щнiпропетровська обл., 50005
едрпоу 4з684645
Тел.:

E-mail: duet.edu.ua@gmail.com,
В.о. ректора

Андрiй ШАЙКАн
М.п,
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Щодаток З

,Щодаток 1 до
.Щоговору про навчання (стажування)
за програмою академiчноТ мобiльностi
вiд 20_ р. М

ПРОГРЛМА ЖАДЕМIЧНОi МОБIЛЬНОСТI

Навчання здiйснюсться на таких умовах:
1.1.

(прЬвище, iм'я, по баъковi здоб]вача вищоi освiти)

освiтнiй ступiнь piK навчання, напрям пiдготовки /спецiа:lьнiсть
навчання зафакультет

(лержавного бю,океry, фiзкчнш, юриличнж осiб)

(далi- Учасник).
1.2. Форма академiчноТ мобiльностi
1.З. Програма мiжнародноТ академiчноТ мобiльностi
1.4. TepMiH дii академiчноТ мобiпьностi з " ' 2О р.до " 20- р.
1.5. Коорлинатор програми вiд факультету/ HHI ДУЕТ

(прiзвище, iм'я, по батьковi, науковий ступiнь, вче е звання, посада)
1.6. Заклад вищоi освiти/наукова установа, що приймае на навчання Учасника (далi - ЗВО-партнер)

(назва, краТна, адреса).

1.7. Щокумент, який Учасник отримае академiчноТ мобiльностi
сертифiкат, академiчна(спiпьний диплом, диплом,

довiдка тощо).

1.8. Перезарirхування KypciB вiдбуваеться за умови подання у встановлений TepMiH вiдповiдних
документiв, у тому числi академiчноi довiдки (Transcript of Records) з повною iнформацiю про не}ву
навчальноТдисциплiни, кiлькiсть кредитiв, отриману оцiнку тощо, яка видана ЗВО-партнером.

НаЗви компонентiв програми ЗВО-партнера, погодженi для здiйснення трансферу кредитiв в ,ЩЮI

OcBiTHi компоненти у ЗВО-партнерi

OcBiTHi компоненти в ЩУЕТ,
якi змiнюються освiтнiми

компонентами програми ЗВО-партнера

Код
курсу

Назва курсу
кiлькiсть
кредитiв
ECTS

Перiод
вивчення

Код
курсу

Назва курсу
кiлькiсть
кредитiв
EcTS

Перiод
вивчення

Разом: (кiлькiсть
кредитiв)

Разом: (кiлькiсть
кредитiв)

пiсля успiшного завершення лрограми
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OcBiTHi компоненти програми ЗВО-партнера зараховуються як вiдповiднi компоненти навчzUIьного
плану дуЕт, за умови успiшного виконання ПРОГРiЛI\.IИ. Якщо при формуваннi програми академiчноТ
мобiльностi здобувача вищоТ освiти передбачаеться (або в процесi реалiзацii виникла) академiчна
РОЗбiжнiсть з навч€Lпьним планом ДУЕТ, факультетДIНI встановлюе графiк ii лiквiдацiТ.

Начальник навчzLпьно-методичного вiддiлу_
(пiдпис)

Провiдний фахiвець вiддiлу науки та iнновацiй

Начальник вiддiлу аспiрантури та

докторантури****

!екан/.Щиректор HHI
(назва факультету/iнституту)

(пiдпис)

Завiдувачi кафедр**+**

(прiзвищо m iнiцiши)

(прiзвище m iнiцiши)

(прiзвище m iнiцiмп)

(rrрЬвище m iвiцiши)

(назва)

Координатор програми вiд ДУЕТ

Координатор прогрiл},Iи вiд факультету/ННI

(тйпис)

(пцпис)

(прiзвищс в iвiцiши)

(прiзвище та iнiцiши)

(назва факул ьтету/iнституту) (пiдпис) (прiзвищс m iнiцiши)

****Погоджуеться, якщо Учасник програми академiчноi мобiльностi - здобувач освiтнього ступеня
доктора фiлософii.
***,l,*зазначаються кафедри, за якими закрiпленi компоненти програми академiчнот мобiльностi.

Шкала оцiнювання в ЗВО-партнерi Шкала оцiнювання в Д[УЕТ

ми академiчrrоi мобiльностi
l. OcBiTHi що вилучiлються з прогрaлми академiчноi мобiльностi

OcBiTHi компоненти у ЗВО-партнерi

2. OcBiTHi компоненти до програми академiчноТ мобiльностi
OcBiTHi компоненти у ЗВО-партнерi



Пiдстави внесення
мобiльностi*******.

змlн до програми
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академiчноТ

Завiдувач центру менеджменту якостi освiти

Провiдний фахiвець вiддiлу науки та iнновацiй

Начальник вiддiлу аспiрантури та

ДОкторантури* 
***>lc ;в>в*

,Щекан/Щиректор HHI
(назва факультету/iнституту)

Завiдувачi кафедр**** **"+,t

(назва)

Координатор програми вiд [УЕТ

Координатор програми вiд факультетуДНI

(лiдпис) (прiзвкщс m iнiцiши)

(прiзвищс п iнiцiши)

(прiэвищо m iнiцiши)

(пiдлис) (прiзвище ъ iнiцiши)

(пiдп ис) (прiзвище m iнiцiuи)

(пiдпис) (прiзвище m iнiцiши)

(назва факультету/iнституту) (прiзвищо та iвiцiши)

****** Заповнюеться у випадку застосування рiзноТ шкали оцiнювання в д[увТ та ЗВО-партнерi
*,},l"l,{<** ПiдставоЮ для внесеНня змiН можутЬ бути змiнИ в нач€шьному планi дуЕТ замiна дисциплiн з
ЗВО-партнерi, змiна TepMiHiB навчання, тощо.
*'(****+{,погоджуеться, якщо Учасник програми академiчноТ мобiльностi - здобувач освiтнього ступеня
доктора фiлософiТ.
******+,1,1,Зазначаються кафедри, за якими закрiпленi компоненти програми академiчноI мобiльностi.
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,Щодаток 4

П. I. Б. здобувача освiти
Назва факультету/ННI
Напрям пiдготовки/спецiальнiсть, шифр групи

Здобувач освiти

,Щекан факультету/
,Щиректор HHI

(шuфр mа назва)

прАктикА

(прiзвutце по iнiцiалu)

(прiзвчч|е па iiliцiмu)

Ns

з/п

Назва

дисциплiни
(кредитного

модуля)

кiлькiсть
кредитiв
ECTS

Форма контролю ,Щата семестрового
конторлю

Примiтки

Семестр_
l
2

з

4

5

6

Вид практики кiлькiсть
кредитiв
EcTS

Мiсце
проходження

Керiвник TepMiH Примiтка
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Щодаток 5

АПЛIКАЦЙНД ФОРМА
УЦ{СНИЮ{ ОСВIТНЪОГО ПРОЦЕСУ
(зАявА-АнкЕтА)

IIАвчАJIьниЙ prK: 20_ l 20_
НАIIРЯМ ПЦГОТОВКИ:

Мiсце dля фоmо
3х4 слц.

Щя аплiкацiйна форма заповнюсться ВЕЛИКими друковАними лiтерами чорнилами чорного
кольору задля полегшення копiювання, надсилання факсом або електронною поштою,

НЛВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, ЯКИЙ НАПРЛВJШ€ НА IIАВЧАННЯ
Назва та повна адреса:

Координатор пiдроздiлу (факультету/ННI) - прiзвище, iм'я, номер телефону, e-mail

Координатор навч€шьного закладУ - прiзвище, iм'я, номер телефону, e-mail

Прiзвище: Iм'я (iMeHa):

,Щата народження: Мiсце народження:

Стать:Чол. Жiн Постiйна адреса (якщо iнша):
Громадянство
e-mail адреса:
Фактична адреса: .,Тел.:

Адреса дiйсна до:

ОСОБIСТI ДАНI (заповнюсться особою, яка пода€ заявку

ПЕРЕЛIК tIЛВЧАЛЪНИХ ЗАКJIАДIВ,
ЯКI ОТРИМАЮТЬ ЦЮ ЛПЛIКЛЦIЙЕУ ФОРМУ

(у порядку переваги)

Навчальний заклад КраiЪа Перiод навчання Тривалiсть
перебування
(мiсяцiв)

кiлькiсть
очiкуваних
кредитiв
ECTS



zз

з до

l

2.

J.

Прiзвище, iм'я учасника освiтнього процесу:

Навчальний заклад, який направляе на навчання:

КраiЪа:

Коротко вкажiть причини, чому Ви бажаете навчатись за кордоном:

ЗНАННЯ МОВ. Увага! Мае подаватися документ, який пiдтверджуе знання мови навчання у
навчальному закладi, який приймае на навчання.

Рiдна мова
Мова навчання у навчальному закладi (якщо iнша).

Iншi мови Я думаю достатнi знання,

щоб слухати лекцii
MeHi потрiбна певна

додаткова пiдготовка

так Hl так н1
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ДОСВЦ РОБОТИ ЗА IIАПРЯМОМ ТЕПЕРIШНЪОГО НАВЧАННЯ (ЯКЩО СТОСУСТЬСЯ)

Досвiд роботи/посада Фiрма/органiзацiя ,Щати/перiод роботи КраТна

ПОПЕРЕДНI I ТЕПЕРIШНI КУРСИ НАВЧАННЯ
.Щиплом/ступiнь, на отримання якого ви зарzв навчастесь:

Кiлькiсть poKiB навчання у вищiй ocBiTi до виiЪду за кордон:
Чи Ви вже навчЕlлись за кордоном? Так Hi
Якщо Так, то коли?
У якому навч€lльному закладi?

Академiчна довiдка (виписка), що додаетЬся мiститЬ Bci подробИцi попереднiх та поточних KypciB
вищот освiти. Невiдомi на час подання подробицi будуть наданi пiзнiше.

Пiдпис учасника

осв!шьоrc процесу

НАВЧАЛЬНИЙ ЗЛКIIАД, ЯКИЙ ПРИЙМЛ€ НЛ НАВЧЛННЯ
IJим ми пiдтверджуемо отримання аплiкацiйноТ заяви, запропонованого Щоговору про навчання

(стажування) i АкадемiчноТ довiдки (виписки) кандидата.
Зазначений кандидат:

е попередньо прийнятий до нашого навч€lльного закладу
не прийнятий до нашого навч€tльного закJIад

Пiдпис коордккатора пiдlоздiлу

(факульму/ННI)

,Щата

Пiлппс коорлинаrcра

ншчшьноrc зшадl

Щата
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Додаток 6

АРРLIСЛТIОN F,ОRМ ОF ТНЕ PARTICIPANT
ОF ТНЕ ЕDUСЛТIОNЛL PROCESS

ACADEMIC YEAR: 20 l20
FIELD ОF STUDY:

This application should Ье completed in BLACK and BLOCK letters in оrdеr to Ье easily copied and / оr

telefaxed.

STUDENT'S PERSONAL DATA (to Ье completed Ьу the student applying)

photo

зl4

SENDING INSTITUTION: Nаmе and full address:

STATE UNIVERSITY ОF ECONOMICS ЛND TECHNOLOGY
Str.

Tel.:

E-mail: UKRAINE
Departmental coordinator - паmе, telephone and fax пчmЬеrs, e-mail:
St. ,

tel.:

e-mail: UKRAINE
Institutional coordinator - паmе, telephone and fax пumЬеrs, e-mail:
St.

tel.:,

e-mail : duet. edu.ua@gmail. соm,

Family name: First паmе (-s):

Date of birth: : ...............

Sex:M. п F. п
Nationaliф

place of birth:
Реrmапепt address (if different):

e-mail :

current address: tel.:

сurrепt address is valid unti]:

Tel. no. (incl. соuпtry code no.):
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LIST ОF INSTITUTIONS WHICH WLL RЕСЕIVЕ THIý APPLICATION FОRМ (in оrdеr of
рrеfеrепсе):

Name of the participant ofthe educational process:

Institution Сочпtry Period of study Dчrаtiоп
of stay

(months)

No.
ofexpected frоm
to ECTS credits

frоm to

1.

1

3.

Sending institution: STATE UNIVERSITY ОF ECONOMICS AND TECHNOLOGY
Country:UKRAINE
Briefly state the rеаsопs why you wish to study аЬrоаd:

LANGUAGB COMPETENCE
Note: А рrооf of knowledge of the receiving institution's language of instruction should Ье
submitted

Моthеr tongue:

Language of instruction at home institution (if different):

Other languages I have sufficient knowledge
to follow ]ectures

I need some extra рrераrаtiоп

YES No YES No
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WORKEXPERIENCE RELATED ТО CURRENT STUDY (if relevant)

Work experience /position Firm / organization Dates Country

PREVIOUS AND CURRENT STUDY

Diploma/degTee for which уоu аrе сurrепtlу studying:

Number of highеr education study уеаrs рriоr to departure abroad:

Have you already been studying abroad? YES NO
If Yes, when? At which institution?

The attached Transcript of Records includes full details of previous and сurrепt higher education

study, Details not known at the time of application will Ье provided at а later stage.

Student's Signature Date....

RECEIYING INSTITUTION

We hеrеЬу acknowledge receipt of the application, the proposed Leaming Agreement and the candidate's

Transcript of Records.
The above-mentioned student is:

provisionally accepted at очr institution
not accepted at очr institution

Departmental

coordinator's si glаturе
Institutional

coordinator's sipature

Date:
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.Щодаток 7

зрАзок

MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ЕКОНОМIКИ I ТЕХНОЛОГIЙ

код еЩРПОУ 4З684645

нлкАз

м. Кривий Рiг

Про направлення здобувачiв
вищоТ освiти на навчання

у межах програми академiчнот мобiльностi з метою пiдвищення якостi навчання,
участi в мiжнароднiй системi освiти, вивчення свропейського досвiду та набуття компетентностей у галузi

НАКАЗУЮ:

l. нАпрАВИТИ на навчання до назва заt<лlаdу вuulоi ocBimu (KpaiHa) за рахунок сторони, що приймае на
TepMiH з до . згiдно з договором мiж,щержавним унiверситетом економiки i технологiй таназва
заклаdу вutцо| освimu, (KpaiHa) _вiд Jф наступних здобувачiв вищоТ освiти:

2. Зазначеним здобувачам вищоТ освiти НА!АТИ до акаделtiчну довiдку з
вiдомостями про вивченi протягом семестру в нсвва заюlаdу Buulot ocBimu навчальнi дисциплiни згiдно з
iндивiдуальним планом та складенi залiки й екзамени.

3. Завiдувачам вiдповiдних кафедр встАновити TepMiH лiквiдацii академiчнот рiзницi в навч.uIьних
планах.

4. КонтролЬ за виконанНям наказУ поклАсТИ на в.о. проректора з науково-педагогiчноТ,
навчальноi роботи та мiжнародних зв'язкiв С. ГУШКО.

5. ЗавiдУвачам вiдповiдних кафедр ВИЗНАЧИТИ форму звiтностi студентiв пiсля повернення з
навчання в межах програми академiчноI мобiльностi.

Пiдстава: заяви здобувачiв вищоТ освiти, рiшення КонкурсноТ KoMiciT (протокол Nэ_ вiд
р.), офiцiйне запрошення на навчання вiд назва за аdу Buuloi'ocBimu, Kpaitta.

J,lb

]ф

зlл
ПIП здобувача освiти Курс Група Напрям

пiдготовки
,Щжерело

фiнансування
1

2.

В.о, ректора Андрiй ШАЙКАН



29

Проект Haкzrзy вносить:
В.о. проректора з науково-
педагогiчноТ, навчzlльноТ роботи та
мiжнародних зв'язкiв

с. гушко

Погоджено:
В.о. проректора з науково-педагогiчноТ

та виховноi роботи
в. орлов

.Щекан факультету/д и ректор HHI

Завiдувач кафедри

Начальник юридичного вiддiлу
О. СЛIСАРЕНКО

Провiдний фахiвець вiддiлу науки та iнновацiй
г. пурIЙ



MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ЕКОНОМIКИ I ТЕХНОЛОГIЙ

код едрпоу 4з684645

30

Щодаток 8

зрАзок

технологiй ступеня

нАкАз

м. Кривий Рiг
Про впровадження програми
мiжнародноТ академiчноТ мобiльностi
за iнiцiативою здобувача вищоТ
освiти ДУЕТ

з метою впровадження програми мiжнародноi академiчнот мобiльностi
здобувача вищоТ освiти Щержавного унiверситету економiки

(бакалавр або магiстр)
з ocBiTHboT програми
(код та назва ocBiTHboT програми)

ЩО РеаЛiЗУеться ним з власноТ iнiцiативи на ocHoBi iндивiдуального запрошення вiд

(назва закладу вищоТ освiти; MicTo; краТна)

у формi

Ns

(зазначити - навчання, наукового ст€l)кування, мовного стажування)

Встановити TepMiH реалiзацii вищезzвначеноТ програми з _ _2О2 р.по 202_р.
учасником програми визначити здобувача вищоТ освlти:

l.
2.

(скорочена назва iнституту / факультету) (зазначити: прiзвище та iнiцiали здобувача вищот освiти, шифр
академiчноТ групи)

З. Виплата в ЩУЕТ стипендii Учаснику на перiод академiчноТ мобiльностi
оскiльки програмою академiчноi мобiльностi

(не зупиняеться / зупиняеться)

регулярна безповоротна фiксована фiнансова пiдтримка у грошовiй формi протягом всього строку навчання

(не передбачена / передбачена)
4. Фiнансування витрат, якi пов'язанi з участю у програмi академiчноТ мобiльностi

здiйснюсться за рахунок
(коштiв гранту, коштiв ЗВО-партнера, мiжнародних стипендiй тощо)

5. Координатором програми академiчноТ мобiльностi вiд
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(скорочена назва iнституту / факультету)
призначити
(зазначити науковий ступiнь, вчене звання, посаду, прiзвище та iнiцiали)

6. Координатору програми вiд
(скорочена назва iнституту / факультету)

забезпечити контроль за виконанням умов, якi визначенi Щоговором про навчання (стажування) за
програмою академiчноТ мобiльностi здобувача вищоТ освiти вiд 202_р.

7. Щиректору HHI (лекану факультету)

(назва iнституту / факультету) (прiзвище та iнiцiаrrи)
- у встановленому порядку перевести вищез€вначеного здобувача вищоТ освiти на
навчання за

(зазначити: iндивiдуальним графiком або iндивiдуальним навчzшьним планом)
- протягом усього перiоду дii програми забезпечити можливiсть навчання
вищез€вначеного здобувача вищоТ освiти за дистанцiйними технологiями та
продовжити TepMiH ceciT до

(зазначаеться за необхiдностi)
- за умови успiшноi реалiзацiТ програми забезпечити перезарахування ii
результатiв в навчальну картку та iндивiдуальний навчальний план здобувача
вищоТ освiти.
8. Коорлинатором програми академiчноТ мобiльностi вiд унiверситету призначити

(зазначити посаду, науковий ступiнь, вчене звання, прiзвище та iнiцiали)
9. Контроль за виконанням накЕву покласти на в.о. проректора з науково- педагогiчноТ, навчzulьноТ роботи та
мiжнародних зв'язкiв С. ГУШКО.

Пiдстава: заява здобувача вищоТ освiти, рiшення КонкурсноТ KoMicii (протокол Ns_ вiд

р.), офiцiйне запрошення на навчання вiд нсlзва за ady вuulоl-освimu, KpaiHa.

р.;

В.о. ректора

Проскт наказу вносить:

В.о. проректора з науково-
педагогiчноi, навчальноТ роботи та
мiжнародних зв'язкiв

с. гушко

Андрiй ШАIUкАН

Погоджено:

В.о. проректора з науково-педагогiчноТ

та виховноi роботи
в, орлов

,Щекан факультету/директор HHI

Завiдувач кафедри

Начальник юридичного вiддiлу
О. СЛIСАРЕНКО

фахiвець
г.пурIЙшновацlи

Провiдний наукивiддiлу



ЗАГАJIЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО
здоБувлчл вищоi освIти

IнФормАцIя про здоБувАчА вищоi
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.Щодаток 9

ЗАТВВРДКЕНО
Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи

0l лютого 2021 року J.lЭ l32

укрлiтIА
UKRAINE

АКАДЕМIЧНА ДОВЦКЛ / ТRЛNSСRIРТ ОF RECORDS }lЪ

GENERAL INFORMATION ON ТНЕ STUDENT

INFORMATION ON ТНЕ STUDENT

Прiзвище Last name(s)

Iм'я First name(s)

Щата народження (д,dмм/рррр) / Date of birth (dd/mm/yyyy)

Код картки фiзичноТ особи в Сдинiй державнiй електроннiй базi з питань освiти / Personal ID in
nified state Electronic Database on Education

IНФОРМАЦUI ПРО НАВЧАННrI INFORMATION ON STUDIES

освIти

Зapaхoваний(a)/пpикpiплений(a)ДoЗaкЛаДyвиЩoI|наmitteаtoi
освiти (закладу фаховоТ передвищоТ освiти, | (pre-higher professional education institution,
територiально вiдокремленого структурно.о | geographically separated structural unit of higher
пiдроздiлу закладу вищоТ освiти, науковоТ установи) | education institution, rеsеаrсh institution)

(повне найменування закладу освiти (науковоТ

установи)) (full name of education institution (rеsеаrсh

institution))
Мiсцезнаходження закJIаду освiти (науковоТ 

|

установи) | ааа..r, of education institution (rеsеаrсh institution)

Краihа закладу Country of institution

Iнститут (факультет) Institute (faculty)

Ступiнь вищоТ освiти Degree
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Освiтня (освiтньо-професiйна, ocBiTHbo-HayKoBa,
освiтньо-творча) програм

Educational hogramme (Educational-Professional
Рrоgrаmmе, Educational-Scientific Рrоgrаmmе,
Educational Рrоgтаmmе in Fine Arts)

Галузь знань (галузi знань) Field(s) of Study

(шифр та назва)
Спецiальнiсть (спецiальностi)

(code and паmе)
Рrоgrаmmе Subject Area(s)

(код та найменування) (code and name)

Спецiалiзацiя Specialization

Акредитована
Accredited Ьу

найменування органу (органiв акредитацiТ)

Мова(и) навчання/оцiнювання

name of accreditation authoгity (authorities)
Language(s) of instructi on/exami nation

Форма здобутгя освiти
Mode of study

TepMiH навчання
period ofeducation

!окумент про ocBiTy, що був пiдставою для вступу
(вид документа, серiя та реестрацiйний номер,
найменування закладу освiти, який видав документ,
краТна видачi, дата видачi). Iнформацiя про визнання
iноземного документа про ocBiTy в YKpaTHi (у разi
вступу на його пiдставi)

Education document as а basis to access the рrоgrаmmе
(type оf document, registration пumЬеr, паmе of
awarding institution, country of awarding institution,
date of issue). Information оп rесоgпitiоп of fогеigп
education document in Ukraine (if used as а basis to
access the рrоgтаmmе)

IНФОРМАЦШ ПРО АКАДЕМIЧНУ МОБIЛЬНIСТЬ
INFORMATION ON ACADEMIC MOBILITY

(блок iнформацiя про акаdемiчну мобiльнiсmь вкпючасmься в акаdемiчну doBidtgl у разi необхidносmi,
якtцо акаdемiчна doBidKa формуеmься за резульmаmсLцлt акаdемiчноi'ллобiльносmi)

(iпfоrmаtiоп оп academic mobility is iпсludеd iп the traпscript of records uроп пecessity if the traпscript of
records is gепеrаtеdfоllоwiпg the results of academic mobility)

IНФОРМАЦIЯ ЗАКЛАДУ ОСВIТИ, ЩО НАПРАВЛЯС НА АКАДЕМIЧНУ МОБIЛЪНIСТЬ
INFORMATION ОF ТНЕ SENDING EDUCATION INSTITUTION

Заклад вищоТ освiти (територiально вiдокремлений | Sending higher education institution (geogTaphically



з4

структурний пiдроздiл
наукова установа), що
мобiльнiсть

закладу вищоТ освiти,
направля€ на академiчну

separated structural unit of highеr education institution,
rеsеаrсh institution)

(повне найменування закJIаду освiти (науковоТ

установи))

Мiсцезнаходження закJIаду освiти (науковоТ

установи)

(full паmе of education institution (rеsеаrсh
institution))

Address of education institution (research institution)

Country of institution
КраТна закладу

Iнститут (факультет) Institute (faculty)

Degree
Ступiнь вищоi освiти

Освiтня (освiтньо-професiйна, ocBiTHbo-HayкoBa,
освiтньо-творча) програм

Educational Рrоgrаmmе (Educational-Professional
Рrоgrаmmе, Educational-Scientific Рrоgrаmmе,
Educational Рrоgrаmmе in Fine Arts)

TepMiH академiчноТ мобiльностi
Period of academic mobility

Iм'я, прiзвище вiдповiдальноТ особи закJIаду

First name(s), Last name(s) of the responsible реrsоп of
the institution

Контактна iнформацiя вiдповiдальноi особи закладу
contact information of the
institution

responsible реrsоп of the

РЕЗУЛЪТАТИ НАВЧЛННЯ LEARNING OUTCOMES

Код освiтнього
компоненту або

результатiв
навчання (за

наявностi) /

Component code оr
learning outcomes

code (ifavailable)

назва освiтнього
компоненту або

результатiв
навчання /

Component title оr
lеаrпiпg outcomes
title

Вiдмiтка про

успiшне
завершення
освiтнього
компоненту
студентом або

досягнення

результатiв
навчання /

Component
successfully
completed Ьу а

student оr lеаrпiпg

Кiлькiсть кредитiв
СвропейськоТ
кредитноТ

трансферно-
накопичувальноi
системи / Number
of ECTS credits

Оцiнка за шкzLлою

закладу вищоТ

освiти / Institutional
Grаdе
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outcomes achieved
1 2 J 4 5

Загальна кiлькiсть кредитiв европейськоi кредитноТ
трансферно-накопичувальноТ системи / Total пumЬеr of ECTS
credits

нА)rковл склАдовл
SCIENTIFIC COMPONENT

(блок наукова склаdова вIоlюча€mься в акаdемiчну dовidry у разi необхidносmi, якtцо акаdемiчна
doBidKa ф ормуеmься dля ос BimHbo-Hayчoчllx пр оералl)

(iпfоrmаtiоп оп sсiепtifiс соmропепt is iпcluded iп the traпscript of records uроп песеssiф if the traпscript

Звiтування про виконання iндивiдуального плану HayKoBoi роботи
Реrfоrmапсе rероrt of the Individual plan of scientific work

PiK навчання / Yеаr оf study Назва кафедри (вiддiлу,
лабораторiТ) /Name of the саthеdrа

(depaгtment, laboratory)

,Щата / Date

Кiлькiсть публiкацiй за темою дисертацiТ / Number of publications оп the topic of the dissertation:

of records is geпerated for Еduсаtiопаl-Sсiепtifiс Programmes)
Iндивiдуальний план науковоТ роботи затверджений
вченою радою

Individual plan of scientific wоrk has been арргочеd Ьу
the Academic council

нr}зва факультету/iнституту та (або) повне | паmе of Institute/faculty and (ог) full name of
наЙменування закладу вищоТ освiти (науковоТ | institution of highеr education (scientific institution)

установи)
Protocol N _ dated "_" 20

Протокол ]ф_ вiд (_) 20

Title of dissertation
Тема дисертацiТ

паmе

Вiдрахований(а) Expelled

причина вiдрахування вiдповiдно до наказу | reason ofexpulsion according to the оrdег
за HaKzrзoM l оrdеr

дата i номер наказу date, пчmЬеr



зб

Посада керiвника або iншоТ уповноваженоТ
особи / position of the Head оr апоthег
authorized реrsоп

Iм'я, прiзвище/
First name(s), Last name(s)
"_" / 20_ р.

(дата видачi / Date of issue)

In case ofany differences in interpretation ofthe
information in the transcript of rесоrds, the Ukrainian text
shall prevail.
Notes:
1. The amount of study hours is indicated рriоr to the
introduction of the Ечrореап Credit Тrапsfеr and
Accumulation System.
2. Information оп expulsion is included in the transcript оf
records uроп necessity in case ofexpulsion.

Пiдпис/Sigпаturе

М. П. / Seal

У разi наявностi в академiчнiй довiдцi будь-яких
розбiжностей перевагу мае текст украihською мовою.

Примiтки:
1. ,Що запровадження СвропейськоТ кредитноТ
трансферно-накопичувальноi системи оцiнювання
вкiвуеться кiлькiсть годин.
2. Iнформацiя про вiдрахування включаеться в
академiчну довiдку у разi необхiдностi у випадку
переривання навчання здобувачем вищоi освiти. /


