I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
здобувачів Ізмаїльського державного гуманітарного університету (далі –
Положення) є основним нормативним документом, що визначає порядок
реалізації програм академічної мобільності учасників освітнього процесу
Ізмаїльського державного гуманітарного університету (далі – Університет) на
території України чи поза її межами та учасників освітнього процесу
іноземних закладів вищої освіти (наукових установ) (далі — іноземні
учасники освітнього процесу) в ІДГУ.
1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», « Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
студентів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12
серпня 2015 р. № 579, інших нормативно-правових актів з питань вищої
освіти, а також Статуту Ізмаїльського державного гуманітарного
університету.
1.3. Цілі, завдання та загальні правила забезпечення та реалізації академічної
мобільності відповідають основним принципам Болонської декларації.
1.4. Учасники освітнього процесу та заклади вищої освіти, що беруть участь
в академічній мобільності, надалі іменуються учасниками академічної
мобільності.
1.5. Академічна мобільність учасників освітнього процесу може
здійснюватись на підставі міжурядових угод про співробітництво в галузі
освіти, програм та проектів, угод про співробітництво між Університетом та
іноземним закладом вищої освіти, закладом вищої освіти України або групою
закладів вищої освіти різних країн за узгодженими та затвердженими в
установленому порядку індивідуальними навчальними планами учасників
освітнього процесу та програмами навчальних дисциплін.
Заклади вищої освіти, які уклали угоду з Університетом про
співробітництво, в цілях цього Положення надалі іменуються «заклади вищої
освіти – партнери» (далі – ЗВО-партнери).
1.6. Право здобувачів вищої освіти на академічну мобільність також може
бути реалізоване з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією
Університету, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.
1.7. Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність тощо в
іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза
її межами.
1.8. Академічний обмін - обмін учасниками освітнього процесу між
закладами вищої освіти (партнерами) для підготовки фахівців за
взаємновизнаними навчальними програмами (планами).
1.9. За місцем реалізації права на академічну мобільність вона поділяється на:
- внутрішню академічну мобільність – навчання, викладання, проходження
практики, стажування, проведення наукових досліджень тощо учасників
освітнього Університету у закладах вищої освіти-партнерах України;
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- міжнародну академічну мобільність – навчання, викладання, проходження
практики, стажування, проведення наукових досліджень тощо учасників
освітнього процесу Університету у закладах вищої освіти-партнерах поза
межами України.
1.10. Основними видами академічної мобільності є:
- кредитна академічна мобільність – навчання у закладі вищої освітипартнері для отримання кредитів ЄКТС, що будуть визнані в Університеті,
де постійно навчається здобувач вищої освіти без присудження ступеня
вищої освіти закладу вищої освіти-партнера; при цьому загальна
тривалість навчання для таких учасників за програмами кредитної
мобільності залишається незмінною;
- ступенева академічна мобільність – навчання у закладі вищої освітипартнері, що передбачає отримання документа про вищу освіту (наукові
ступені) за відповідними ступенями закладу вищої освіти-партнера;
- групова академічна мобільність – навчання, викладання, проходження
практики, стажування, проведення наукових досліджень групою учасників
освітнього процесу у закладах вищої освіти-партнерах, організовані
Університетом з метою реалізації освітніх, академічних та дослідницьких
програм тощо;
- індивідуальна академічна мобільність – навчання, викладання,
проходження практики, стажування, проведення наукових досліджень в
індивідуальному порядку учасників освітнього процесу у закладах вищої
освіти-партнерах з метою реалізації індивідуальних освітніх, академічних
та дослідницьких програм;
- ініціативна академічна мобільність – навчання, викладання, проходження
практики, стажування, проведення наукових досліджень учасників
освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією
Університету, з метою реалізації індивідуальних освітніх, академічних та
дослідницьких програм, в рамках вітчизняних і зарубіжних державних
програм та проектів тощо.
1.11. Форми академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що
здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та
доктора філософії в Університеті, є:
- навчання за програмами академічної мобільності;
- навчання за спільними освітніми програмами;
- наукове стажування;
- практика;
- літні та інші школи.
1.12. Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають науковий
ступінь доктора наук, наукових, науково-педагогічних, педагогічних та
інших працівників Університету, є:
- участь у спільних проектах;
- викладання;
- вивчення досвіду приймаючої сторони;
- наукове стажування;
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- підвищення кваліфікації тощо.
1.13. Умови навчання і перебування учасників освітнього процесу щодо
академічної мобільності та інші питання визначаються двосторонніми або
багатосторонніми угодами між закладами вищої освіти-партнерами.
1.14. Короткострокове навчання (терміном до одного місяця) - форма
організації академічної мобільності учасників освітнього процесу в ЗВОпартнері за певними компонентами освітніх програм, у т. ч. в літніх школах,
школах-семінарах тощо, що за набутими компетенціями можуть
інтегруватися до навчальних планів ІДГУ;
Довгострокове навчання (терміном, як правило, не менше трьох місяців)
– форма організації академічної мобільності учасників освітнього процесу в
ЗВО-партнері за узгодженими навчальними програмами (планами), у т. ч. за
програмами:
- включеного навчання, яка реалізується у формі обміну учасниками
освітнього процесу в ЗВО-партнером для навчання терміном до одного
семестру;
- паралельного навчання – навчання здобувача вищої освіти одночасно в
ІДГУ та у ЗВО-партнері за заочною (дистанційною) або денною формою;
- подвійних дипломів, які реалізуються у формі навчання здобувача в ІДГУ
та у ЗВО-партнері з отриманням дипломів про вищу освіту обох
університетів (така програма може передбачати різні терміни та форми
навчання, у тому числі включене та паралельне навчання);
- навчальної практики (стажування) на базі закладів-партнерів за
напрямом, який відповідає спеціальності (спеціалізації) навчання у
базовому ЗВО, з метою набуття здобувачем практичних професійних
компетенцій;
- виробничої практики з виконання робіт за профілем відповідної
спеціальності (спеціалізації) на базі закладів-партнерів.
1.15. Трансфер кредитів - визнання в базовому ЗВО обсягів та результатів
навчання здобувача вищої освіти (зарахування кредитів) у ЗВО-партнері.
1.16. Інформаційний пакет ЄКТС закладу вищої освіти - стандартизований
опис організації освітнього процесу в ЗВО, який містить загальну
інформацію про нього, інформацію про освітні програми (спеціальності,
спеціалізації) ЗВО та каталог курсів (дисциплін) за цими програмами.
1.17. Каталог курсів – деталізований опис курсів (дисциплін) навчальної
програми, якій містить окремо для кожного курсу (дисципліни) код (шифр)
курсу, назву, кількість залікових кредитів, опис змісту тощо. Каталог курсів
використовується здобувачами для вибору курсів (дисциплін) для вивчення в
ЗВО-партнері.
1.18. Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству,
загальнодержавній та внутрішньоуніверситетській нормативній базі
управління якістю діяльності, є складовою останньої і розміщується у
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відповідному електронному Реєстрі, який є складовою офіційного сайту
Університету.
ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
2.1. Основними цілями академічної мобільності для учасників освітнього
процесу Університету є:
- підвищення якості вищої освіти;
- підвищення ефективності наукових досліджень;
- підвищення конкурентоздатності випускників Університету на
українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
- збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо
інших моделей створення та поширення знань;
- залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного
освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між
закладами вищої освіти-партнерами;
- встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;
- гармонізація освітніх стандартів вищих навчальних закладів-партнерів
тощо.
2.2. Основними завданнями академічної мобільності для учасників освітнього
процесу Університету є:
- підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки учасників
освітнього процесу, проведення досліджень з використанням сучасного
обладнання і технологій, опанування новітніми методами дослідження,
набуття досвіду проведення науково-дослідної роботи та впровадження
її результатів;
- набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та
виробничих практик;
- можливість одночасного отримання здобувачем вищої освіти спільних
або подвійних документів про вищу освіту з додатками встановленого у
закладах вищої освіти-партнерах зразка та інформацією про систему
оцінювання в них навчальних здобутків здобувачів вищої освіти;
- підвищення рівня володіння іноземними мовами;
- посилення інтеграції освіти і науки, розвиток подальших наукових
досліджень, поглиблення знань національних культур інших країн, а
також поширення знань про мову, культуру, освіту і науку України;
- підтримка
соціальних,
економічних,
культурних,
політичних
взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами тощо.
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III. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ
МОБІЛЬНОСТІ
3.1. Учасники освітнього процесу в межах програм внутрішньої академічної
мобільності тимчасово допускаються до освітнього процесу у ЗВО (науковій
установі) – партнері і мають права та обов’язки учасників освітнього процесу
українського закладу вищої освіти (наукової установи) на період реалізації
права на академічну мобільність.
3.2. Академічна мобільність учасників освітнього процесу реалізується на
підставі укладених угод про співробітництво між ІДГУ і ЗВО-партнером
(партнерами), а також у рамках міжурядових угод про співробітництво в
галузі освіти. Також програми академічної мобільності можуть
пропонуватися особисто учасниками освітнього процесу з наступним
укладанням відповідних угод.
3.3. Загальне керівництво із забезпечення академічної мобільності
здійснюється
першим
проректором
через
відділ
міжнародного
співробітництва та розвитку інфраструктури, навчально-методичний відділ
та деканати факультетів.
3.4. До участі у програмах академічної мобільності допускаються здобувачі з
другого курсу освітнього-професійного ступеня молодшого бакалавра й
здобувачі освітнього ступеня бакалавра, магістра, доктора філософії та
наукові, науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники Університету.
3.5. Процедура відбору учасників освітнього процесу для навчання та роботи
за програмами академічної мобільності здійснюється конкурсною комісією
Університету з урахуванням рейтингу успішності, участі у науковій роботі та
знання іноземної мови (або в іншому порядку, визначеному угодами про
співпрацю із ЗВО-партнерами).
Процедурі відбору передує ознайомлення учасників освітнього процесу
з інформаційним пакетом (каталогом курсів) ЗВО-партнера.
3.6. Персональний склад конкурсної комісії Університету затверджується
ректором. Головою конкурсної комісії призначається перший проректор, що
займається питаннями освітнього процесу, заступником голови –
представник відділу міжнародного співробітництва та розвитку
інфраструктури. До складу конкурсної комісії також входять працівники
факультету, навчально-методичного відділу та представники органів
студентського самоврядування.
3.7. Регламентуються перелік вимог та документів, необхідних для
підтвердження участі в програмі академічної мобільності, процедура і строк
їх подання.
Перелік необхідних документів для участі в програмі академічної
мобільності для учасників академічної мобільності Університету:
- подання або заява на ім’я ректора з резолюцією першого проректора, із
візами-погодженнями завідувача кафедри, декана факультету, головного
бухгалтера;
6

копія запрошення та його переклад, завірений відділом міжнародного
співробітництва та розвитку інфраструктури або координатором
академічної мобільності факультету;
- договір про академічну мобільність між Університетом та Учасником
академічної мобільності (договір про навчання чи договір про
практику/стажування – для здобувачів вищої освіти);
- договір про навчання (Learning Agreement on Academic Mobility
Programme) між Університетом, Учасником та закладом вищої
освіти/науковою установою – партнером (для здобувачів вищої освіти)
(оформляється за потреби);
- графік заміни навчальних занять (для викладачів – за потреби);
- індивідуальний навчальний план академічної мобільності (для здобувачів
вищої освіти), підписаний учасником академічної мобільності,
завідувачем кафедри, координатором академічної мобільності від
факультету та затверджений деканом факультету або його заступником
(оформляється за потреби).
3.8. Документи зазначені в пункті 3.7. подаються ректорові не пізніше ніж за
7 (сім) календарних днів до початку роботи за програмою академічної
мобільності.
3.9. У випадку, якщо учасник освітнього процесу Університету бере участь у
міжнародній програмі академічної мобільності, конкурсний відбір
здійснюється організацією, яка надає учасникові грант на умовах і за
критеріями, визначеними в установчих документах конкурсу.
3.10. У випадках, коли угода реалізується тільки між однопрофільними
факультетом Університету і підрозділом ЗВО-партнера, конкурсний відбір
учасників здійснюється на відповідному факультеті та затверджується
конкурсною комісією Університету.
3.11. Роботу з безпосередньої організації навчання за програмами
академічної мобільності проводять факультети, на яких навчаються
здобувачі, за участю, у разі необхідності, інших підрозділів Університету.
Факультети забезпечують вільний і рівний доступ здобувачів до інформації
про наявні програми академічної мобільності та існуючі критерії відбору на
навчання.
3.12. За результатами відбору на навчання за відповідною програмою
академічної мобільності здобувачами-кандидатами за консультативною
допомогою координатора програми від факультету заповнюються аплікаційні
форми (Додаток 1, 2), деканатом факультету складаються їх академічні
довідки (Додаток 3, 4), які надсилаються до ЗВО-партнера.
3.13. При позитивному вирішенні ЗВО-партнером (за результатами розгляду
аплікаційної форми та академічної довідки) питання щодо навчання
здобувача за програмою академічної мобільності координатором програми
від факультету за участю здобувача освіти складається Угода про навчання за
програмою академічної мобільності (Додаток 5, 6).
-
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3.14. Якщо програма академічної мобільності передбачає проходження
практики, то укладається Угода про практичну підготовку (Додаток 7, 8), яка
передбачає, у тому числі зобов'язання сторін про якість підготовки.
3.15. Угода про навчання за програмою академічної мобільності та (або)
Угода про практичну підготовку підписуються здобувачем освітнього
процесу, координаторами програми від факультету та Університету і
надсилаються до ЗВО-партнера для узгодження.
3.16. Навчання учасників освітнього процесу може здійснюватися за різними
формами його організації, у тому числі:
- заочна форма навчання в ІДГУ і денна у ЗВО-партнері;
- денна форма навчання в ІДГУ і заочна (дистанційна) у ЗВО-партнері;
- денна (заочна) форма навчання в ІДГУ і навчання в ЗВО-партнері у
канікулярний період (літні школи тощо) або в період навчальної чи
виробничої практик, або її частини;
- перший рік навчання – у магістратурі ІДГУ, другий рік - у ЗВО-партнері (із
зарахуванням першого року навчання здобувача в ІДГУ ЗВО-партнером);
- навчання за індивідуальним графіком протягом семестру у відповідності до
Положення про навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої
освіти ІДГУ;
- навчання у ЗВО-партнері з наданням академічної відпустки на семестр або
рік навчання в ІДГУ.
3.17. Підставою для впровадження програми академічної мобільності в ЗВОпартнері ІДГУ є наказ ректора (Додаток 9 ) на підставі подання декана
факультету за погодженням з першим проректором, директором відділу
міжнародного співробітництва та розвитку інфрастуктури та головним
бухгалтером.
Обов'язковими додатками до наказу є Угода про навчання за програмою
академічної мобільності та (або) Угода про практичну підготовку, які
узгоджені з ЗВО-партнером. Програма академічної мобільності та трансферу
кредитів (Додаток 10).
3.18. Програма академічної мобільності та трансферу кредитів погоджується
з координатором від факультету, завідувачем випускової кафедри,
завідувачами кафедр, за якими закріплені освітні компоненти навчального
плану (крім циклу дисциплін за вибором студентів), деканом факультету.
3.19. Моніторинг програм академічного мобільності щодо відповідності
компетенцій, які надаються ЗВО-партнером, вимогам, передбаченим
навчальними планами ІДГУ. та щодо правомірності визнання й
перезарахування обсягів навчальної роботи (кредитів) учасника освітнього
процесу здійснюється навчально-методичним відділом.
3.20. Форми документів, рекомендовані цим Положенням, можуть
корегуватися залежно від специфіки програм академічної мобільності та
вимог ЗВО-партнера. З відповідним коригуванням зазначені форми
документів можуть використовуватися при організації навчання за
програмами академічної мобільності іноземних студентів в ІДГУ.
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ІV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПРОГРАМ АКАДЕМІЧНОЇ
МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
4.1. За здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому ЗВО-партнері
на території України чи поза її межами зберігаються відповідно до
укладеного договору про академічну мобільність місце навчання та виплата
стипендії згідно із законодавством протягом навчання, стажування чи
провадження наукової діяльності в іншому ЗВО-партнері на території
України чи поза її межами, якщо стипендія не передбачена умовами
академічної мобільності.
Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти на
період реалізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній
державній електронній базі з питань освіти.
4.3. Перелік необхідних документів для участі в програмі академічної
мобільності для студентів Університету, процедура їх подання
регламентується угодами між Університетом та ЗВО-партнерами.
4.4. Етапи, тривалість та зміст навчання у ЗВО-партнерах визначаються
навчальними планами та графіками освітнього процесу, затвердженими у
ЗВО-партнерах. Узгоджені навчальні плани та графіки освітнього процесу
затверджуються керівниками ЗВО-партнерів.
4.5. Здобувач вищої освіти, крім вивчення у ЗВО-партнері обов’язкових
освітніх компонентів, має право самостійного вибору додаткових освітніх
компонентів, якщо це передбачено відповідними угодами між ЗВОпартнерами.
4.6. На час навчання у ЗВО-партнері здобувачу вищої освіти за його заявою
надається академічна відпустка або індивідуальний план навчання,
затверджений в установленому порядку.
При формуванні індивідуального плану навчання здобувача вищої
освіти враховується фактичне виконання студентом індивідуальних
навчальних планів, поточного та попередніх навчальних років.
4.7. Навчання за індивідуальним навчальним планом може здійснюватися із
застосуванням технологій дистанційного навчання.
4.8. Академічна мобільність, реалізована у формі приватної поїздки, можлива
в період щорічної оплачуваної відпустки або відпустки без збереження
заробітної плати за рахунок коштів науково-педагогічних, наукових та
педагогічних працівників.
4.9. Іноземні здобувачі вищої освіти, що реалізують право на академічну
мобільність в рамках договорів про співробітництво між Університетом та
іноземними ЗВО-партнерами, можуть бути зараховані на навчання до
Університету:
- за рахунок коштів міжнародних програм та організацій;
- за рахунок власних надходжень Університету;
- за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб;
- на умовах безоплатного навчання у разі взаємного обміну здобувачами
вищої освіти, в тому числі за спільними освітніми програмами, які
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передбачають отримання спільного або подвійного документа (документів)
про вищу освіту на умовах безоплатного навчання у разі міжнародного
обміну здобувачами вищої освіти, якщо кількість таких іноземних здобувачів
вищої освіти не перевищує кількість вітчизняних здобувачів вищої освіти, які
навчаються в іноземному ЗВО-партнері в межах програм академічної
мобільності відповідно до укладених між закладами вищої освіти договорів
про міжнародну академічну мобільність.
4.10. Наукові, науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники
Університету мають право на академічну мобільність для провадження
професійної діяльності. При цьому їм гарантується збереження місця роботи
в Університеті.
При цьому за науковими, науково-педагогічними працівниками
зберігається основне місце роботи в Університеті строком до двох років, за
педагогічними та іншими працівниками – строком до одного року. Оплата
праці відповідно до законодавства за основним місцем роботи зберігається на
строк до шести місяців, якщо оплата праці не передбачена програмою
академічної мобільності.
4.11. Іноземні наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники
закладів вищої освіти (наукових установ), які залучені до провадження
освітньої та наукової діяльності, під час перебування в Університеті мають
усі права та обов’язки його працівників.
Умови приїзду провідних іноземних науковців та діячів освіти на
запрошення Університету та їх перебування в Україні можуть визначатися
додатковими договорами, укладеними між Університетом та запрошеною
особою.
V. ВИЗНАННЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗВО-ПАРТНЕРІ
5.1. Університет визнає еквівалентними та перезараховує результати
навчання здобувача вищої освіти у ЗВО-партнері.
5.2. Визнання результатів навчання здійснюється, як правило, з
використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів
ЄКTС або з використанням системи оцінювання ЗВО-партнера.
5.3. Навчальні дисципліни та інші види освітньої діяльності зазначаються в
індивідуальному навчальному плані учасника академічної мобільності.
5.4. Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на
підставі наданого здобувачем вищої освіти документа з переліком та
результатами вивчення освітніх компонентів, кількістю кредитів ЄКТС та
інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків, завіреного в
установленому порядку в ЗВО, на базі якого здійснюється академічна
мобільність.
5.5. Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін
проводиться на підставі порівняння навчальних програм відповідної
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спеціальності та Академічної довідки, що надає учасник. При цьому при
перезарахуванні форм підсумкового контролю з дисциплін екзамен,
складений у закладі, що приймає учасника, може бути зарахований як залік з
відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС; залік, якщо він був оцінений за
шкалою ЄКТС, може бути зарахований як екзамен з відповідною оцінкою за
шкалою ЄКТС та переведенням у традиційну шкалу.
5.6. Під час перезарахування дисципліни зберігається раніше здобута
позитивна оцінка рівня знань учасника. За необхідності оцінка приводиться
до діючої в Університеті шкали оцінювання. Якщо оцінка з дисципліни
складається з декількох оцінок за окремі семестри або з оцінок декількох
модулів, то учаснику виставляється середньозважена оцінка успішності з
урахуванням обсягів відповідних складових навчальної дисципліни.
При перезарахуванні навчальних дисциплін до навчальної картки
учасника вносяться: назва дисципліни, загальна кількість годин/кредитів,
оцінка та підстава щодо перезарахування (номер Академічної довідки тощо).
5.7. Якщо здобувач вищої освіти під час перебування в ЗВО-партнері, на базі
якого реалізується право на академічну мобільність, не виконав програму
навчання, то після повернення до Університету, в якому він навчається на
постійній основі, йому може бути запропоновано індивідуальний графік
ліквідації академічної заборгованості або повторний курс навчання за
рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.
5.8. Академічна різниця навчальних дисциплін визначається Університетом,
де постійно навчається здобувач вищої освіти.
5.8. Порядок ліквідації академічної різниці або повторний курс навчання
відбувається у порядку, встановленому Університетом, де постійно
навчається здобувач вищої освіти.
5.9. Атестація здобувачів вищої освіти, які реалізують право на академічну
мобільність відбувається відповідно до законодавства.
5.10. Результати підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у період
навчання у ЗВО-партнері представляються за шкалою, прийнятою у ЗВОпартнері, і переводяться у шкалу, прийняту в Університеті.
5.11. Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти Університету, які
навчаються за програмою академічної мобільності, здійснюється у
встановленому порядку, встановленому в Університеті та у ЗВО-партнері.
VІ. ОБОВ’ЯЗКИ ЗВО-ПАРТНЕРІВ
6.1. При направленні здобувача вищої освіти на навчання зобов’язаний
Університет:
- укласти угоду про співробітництво щодо реалізації програми академічної
мобільності здобувачів вищої освіти та узгодити освітні програми;
- забезпечити вільний і рівний доступ здобувачів вищої освіти до інформації
про наявні програми академічної мобільності та існуючі критерії відбору
на навчання у ЗВО-партнерах;
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- надавати здобувачам вищої освіти консультативні послуги під час
оформлення документів для участі у програмах академічної мобільності;
- контролювати наявність документів, що підтверджують законність
перебування здобувачів-іноземців;
деканат факультетів:
- спільно із випусковою кафедрою погоджувати перенесення термінів
вивчення обов'язкових дисциплін та/або індивідуальний план вивчення
обов'язкових дисциплін під час участі у програмі міжнародної
академічної мобільності;
- спільно із випусковими кафедрами розглядати питання про терміни
вивчення дисциплін та проведення підсумкового контролю, які опановує
здобувач освіти за індивідуальним графіком;
- відповідати за внесення всієї інформації щодо зарахування кредитів і
оцінок, отриманих під час навчання у ЗВО-партнері до навчальної картки
здобувача освіти;
випускова кафедра:
- сприяти участі здобувачів освіти у програмах академічної мобільності з
відповідної спеціальності;
- призначати відповідального за координацію участі здобувачів освіти
кафедри у програмах міжнародної академічної мобільності;
- вивчати зміст програми академічної мобільності (інформаційний пакет,
навчальний план, графік освітнього процесу, відповідність навчального
навантаження в кредитах ЄКТС навчальним планам та графіку
освітнього процесу Університету);
- погоджувати до початку програми академічної мобільності (та у випадку
здійснення корегування переліку дисциплін згідно з цим Положенням) зі
здобувачем-учасником програми академічної мобільності перелік
дисциплін, які вивчатимуться під час участі у програмі міжнародної
академічної мобільності, перелік дисциплін, які будуть перезараховані в
Університеті;
- погоджувати спільно із деканатом факультету, за потреби, перенесення
термінів вивчення обов'язкових дисциплін та/або індивідуальний план
опанування обов'язкових дисциплін для учасників програм міжнародної
академічної мобільності;
- координувати, за потреби, внесення змін до Договору про академічну
мобільність;
- визначати терміни опанування дисциплін та проведення підсумкового
контролю, які вивчаються за індивідуальним графіком;
- перезараховувати кредити та оцінки, отримані під час навчання у ЗВОпартнері з дисциплін, передбачених Договором про міжнародну
академічну мобільність з урахуванням вимог Положення про організацію
освітнього процесу в Університеті.
6.2. Обов'язки Університету та ЗВО-партнерів щодо здобувачів освіти, які
беруть участь у програмах академічної мобільності, мають бути обумовлені у
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відповідних угодах між Університетом та ЗВО-партнерами щодо програм
академічної мобільності здобувачів.
6.2. При прийнятті здобувачів вищої освіти на навчання Університет
зобов’язаний:
- зарахувати здобувача вищої освіти, направленого на навчання на
визначений договором строк відповідно до норм законодавства;
- створити усі необхідні умови для виконання здобувачем вищої освіти
індивідуального навчального плану;
- сприяти здобувачам вищої освіти у вирішенні візових, житлових та
побутових проблем;
- надавати можливість здобувачам вищої освіти брати участь у наукових
конференціях, виставках, конкурсах, представляти свої наукові роботи для
публікацій, користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною,
спортивною базами;
- контролювати наявність документів, що підтверджують законність
перебування здобувачів-іноземців;
- після завершення навчання видати здобувачу вищої освіти документ з
переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю
кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків
здобувачів вищої освіти або документ про вищу освіту з додатком
встановленого у ЗВО-партнері зразка.
6.3. Обов'язки ЗВО-партнерів щодо здобувачів вищої освіти, які беруть
участь у програмах академічної мобільності, мають бути обумовлені у
відповідних угодах між ЗВО-партнерами щодо програм академічної
мобільності здобувачів вищої освіти між ЗВО-партнерами.
VІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗВОПАРТНЕРІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ
МОБІЛЬНОСТІ
7.1. Здобувачі вищої освіти мають право на:
- продовження навчання або вивчення окремих освітніх компонентів,
проходження практик за спорідненими спеціальностями підготовки фахівців,
проведення наукових досліджень у ЗВО-партнерах;
- безпечні та нешкідливі умови навчання;
- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною,
спортивною базою закладу вищої освіти, що приймає;
- участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах,
представлення своїх наукових робіт для публікацій;
- зарахування результатів навчання (кредитів) у ЗВО-партнері, або
результатів практик і досліджень в установленому порядку;
- індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості або повторний
курс навчання за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб у разі не
виконання програми навчання,
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- отримання документа про результати навчання або про відповідний освітній
ступінь встановленого у ЗВО-партнері зразка, якщо це передбачено угодою
між ЗВО-партнерами щодо програм академічної мобільності.
7.2. Здобувачі вищої освіти зобов’язані:
- своєчасно надати необхідні документи для участі в програмі академічної
мобільності, не пізніше визначеної дати прибуття до місця навчання;
- вчасно прибути до місця навчання;
- під час навчання дотримуватися законодавства країни перебування, правил
внутрішнього розпорядку, Статуту та інших нормативно-правових
документів закладу вищої освіти, що приймає;
- успішно пройти навчання за затвердженим індивідуальним навчальним
планом;
- після завершення навчання у ЗВО-партнері вчасно повернутися до закладу
вищої освіти, що направив на навчання;
- своєчасно надати до деканату відповідну академічну довідку (для
здобувачів вищої освіти Університету).
VІІІ. ЗВІТ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
8.1. Після завершення терміну, передбаченого Договором про міжнародну
академічну мобільність, або дострокового припинення участі у програмі
академічної мобільності учасник освітнього процесу повертається до
Університету, надає документ з переліком та результатами вивчення освітніх
компонентів, кількістю кредитів ЄКТС та інформацією про систему
оцінювання навчальних здобутків або звіт щодо виконання програми
викладання, проходження практики, стажування, проведення наукових
досліджень тощо, завірений в установленому порядку у закладі вищої освіти,
на базі якого здійснюється академічна мобільність; заяву про поновлення
навчання.
8.2. Університет в установленому порядку приймає рішення щодо
поновлення здобувача вищої освіти на навчання після академічної відпустки,
наданої для участі в програмі академічної мобільності здобувачів вищої
освіти, про що видає відповідний наказ.
8.3. Учасник освітнього процесу, що не повернувся в зазначений термін,
відраховується з Університету.
IХ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
10.1. Зміни та доповнення до Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність здобувачів вищої освіти Ізмаїльського державного
гуманітарного університету погоджуються та затверджуються в тому ж
порядку, що і саме Положення.
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Додаток
Ректорові
Ізмаїльського державного
гуманітарного університету
проф. Кічуку Я.В.
студента (ки) ______ курсу, групи ______
спеціальності ________________________
освітньої програми _________________
факультету __________________________
ПІБ ________________________________
моб.тел. ___________________________
ЗАЯВА
Прошу направити мене на _____________________________ (зазначити
причину направлення, навчання (за програмою подвійного диплому,
програмою обміну та ін.), стажування, проходження практики) у
___________________________________________________ ____________
_________________________________________________________________
(вказати повну назву приймаючого закладу українською мовою та
англійською/мовою оригіналу; місто та країна закладу)
на
період
з ________ по __________________________________
(зазначити
фактичний термін за транспортними
документами).
Фінансування____ навчання/стажування
здійснюється
за
_______________ рахунок _________________(вказати джерело
фінансування).

__________________________
дата
___________________________
ПІБ декана факультету
___________________________
ПІБ завідувача випускової кафедри
___________________________
ПІБ директора відділу міжнародного
співробітництва та розвиту інфраструктури
___________________________
ПІБ головного бухгалтера

_______________________
підпис здобувача
_______________________
Підпис
_______________________
Підпис
_______________________
Підпис
_______________________
Підпис
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Додаток 1

Аплікаційна форма здобувача –
кандидата на навчання за програмою академічної мобільності 1)

фотокартка

НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 201__/201__
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:
_____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заклад вищої освіти, який направляє на навчання: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна,
68600, м. Ізмаїл, вул. Репіна, 12
Координатор програми від факультету – прізвище, ім’я, телефон, факс та е-mail: _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Координатор програми від ІДГУ – прізвище, ім’я, телефон, факс та е-mail: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

ОСОБИСТІ ДАНІ ЗДОБУВАЧА
Прізвище: _________________________________________
Дата народження____________________________________

Ім’я_____________________________________________

□.

Стать: Чол. □; Жін.
Місце народження: _______________________________
Громадянство: _____________________________________
________________________________________________
E-mail: ____________________________________________
________________________________________________
Адреса: ___________________________________________
Постійна адреса (якщо інша): ______________________
___________________________________________________
________________________________________________
Теперішня адреса дійсна до ___________________________
________________________________________________
Номер телефону (із зазначенням коду країни):
Номер телефону: ________________________________
___________________________________________________
_______________________________________________

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ДО ЯКИХ НАПРАВЛЯЮТЬСЯ АПЛІКАЦІЙНІ ФОРМИ
Кількість
Термін навчання
Тривалість
Заклад вищої освіти 2)
Країна
очікуваних
перебування, місяців
від
до
кредитів ЄКТС
1. ____________________
____________________
______________ _______
_______ ____________________
________________
2. ____________________
____________________
______________ ________ _______ ____________________
________________
3. ____________________
____________________
______________ ________ _______ ____________________
________________
Мета навчання: _______________________________________________________________________________________
ЗНАННЯ МОВ3)
Рідна мова: ____________________________________; Мова навчання в університеті:
_________________________________
Маю достатні знання, щоб слухати
Мені потрібна певна додаткова
лекції
підготовка
Інші мови
так
ні
так
ні
1. ____________________
2.

____________________

3.

____________________

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

ДОСВІД РОБОТИ ЗА НАПРЯМОМ НАВЧАННЯ
Досвід роботи, посада
_________________

Фірма/організація
_________________________

Термін роботи
_________________

Країна
_________________

_________________

_________________________

_________________

_________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ ТА ПОТОЧНЕ НАВЧАННЯ
Ступінь, для отримання якого Ви зараз навчаєтесь: ________________________________________
Кількість років навчання у вищих навчальних закладах: ____________________________________
Чи Ви вже навчалися за кордоном?
Так □,
Ні □
Якщо так, то коли? У якому закладі вищої освіти?_________________________________________

Академічна довідка, що додається, містить у собі всі подробиці попереднього та поточного навчання у закладах вищої
освіти. Невідомі на час подання заяви подробиці будуть надані пізніше.

Підпис здобувача вищої освіти _____________________

Дата________________________

ЗАКЛАДВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКИЙ ПРИЙМАЄ НА НАВЧАННЯ
________________________________________________________________________________
Цим ми підтверджуємо отримання аплікаційної заяви, запропонованої Угоди про навчання і Академічної довідки
кандидата.
Зазначений вище здобувач є:
□ попередньо прийнятий до закладу вищої освіти
___________________________________________________________________________________
(назва закладу вищої освіти)

□ не прийнятий до закладу вищої освіти

__________________________________________________________________________________
(назва закладу вищої освіти)

Підпис координатора програми
від факультету ––––––––––––––––––
Дата _____________

Підпис координатора програми
від університету __________________
Дата_____________

Печатка закладу

___________________________________________________________________________________
Примітки.
1. Аплікаційна форма оформлюється в одному примірнику, який надсилається до ЗВО-партнера. Факультету
університету, здобувачу вищої освіти надаються копії. Аплікаційна форма заповнюється чорною ручкою й
друкованими літерами для можливості копіювання та відправки факсом.
2. Наводяться у порядку переваги.
3. До аплікаційної форми додається копія документа, що підтверджує знання мови навчання у ЗВО-партнері.

Додаток 2

Higher Education Recipient Application Form –
candidate for academic mobility programme 1)

Photograph

ACADEMIC YEAR: 201__/201__
FIELD OF STUDY: _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Home institution:
Izmail State University of Humanities, Ukraine, 68600, 12 Repin Street, Izmail
Department coordinator – name, telephone, fax and е-mail: _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Institutional coordinator - name, telephone, fax and е-mail: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

HIGHER EDUCATION RECIPIENT’S PERSONAL DATA
Family name: _______________________________________
Date of birth: _______________________________________

□ □.

Sex: M ; F
Nationality: ________________________________________
E-mail: ___________________________________________
Current address: ____________________________________
__________________________________________________
Current address is valid until: __________________________
Tel.: ______________________________________________

First name (s): __________________________________
Place of birth: __________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Permanent address (if different): ____________________
______________________________________________
______________________________________________
Tel.: __________________________________________

LIST OF INSTITUTIONS RECEIVING THIS APPLICATION FORM
Period of Study
Institution2)
Country
Duration of Stay, Months
from
to
1. ____________________
____________________
______________ _______
_______ ____________________
2. ____________________
____________________
______________ ________ _______ ____________________
3. ____________________
____________________
______________ ________ _______ ____________________

Expected Number
ECTS Credits
________________
________________
________________

Aim of studying: _______________________________________________________________________________________
LANGUAGE COMPETENCE3)
Mother Tongue: _______________________; Language of Instruction at Home Institution (if different):
___________________
I have sufficient knowledge to follow
I need some extra preparation
lectures
Other Languages
yes
no
yes
no
4. ____________________
5.

____________________

6.

____________________

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY
Work
Firm/Organization
Dates
Experience/Position
_________________ ___________________________
________________
_________________

___________________________

________________

Country
______________
______________

PREVIOUS AND CURRENT STUDY
Diploma/degree for which you are currently studying: ______________________________________
Number of higher education study years prior to departure abroad: ____________________________
Have you already been studied abroad?
Yes □
No □
If Yes, when? At which institution? _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
The attached Transcript of Records includes full details of previous and current higher education study. Details not known
at the time of application will be provided later.

Higher education recipient’s signature _______________________

Date __________________________

HOST INSTITUTION
_________________________________________________________________________________
We hereby acknowledge receipt of the application, the proposed training agreement and the candidate’s Transcript of
Records.
The above-mentioned higher education recipient is:
□ provisionally accepted at our institution

_________________________________________________________________________________
(host institution)
□ not accepted at our institution
_________________________________________________________________________________
(host institution)
Departmental coordinator’s signature ____________ Institutional coordinator’s signature ________
Date __________________
Date __________________

Stamp of Institution

____________________________________________________________________________________
Notes.
1.

2.
3.

The application form is issued in a single copy which should be sent to the partner’s institution of higher education.
Copies are given to Izmail State University of Humanities (Faculty), the higher education recipient. The application form
is filled in with a black pen and in block letters so that it is easy to copy it or send by fax.
Provided in the order of preference.
A copy of the document confirming knowledge of language training in the partner’s institution of higher education is
added to the application form.

Додаток 3
Академічна довідка
щодо навчання за програмою академічної мобільності 1
НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 201__/201__
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Заклад вищої освіти, який направляє на навчання: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
Факультет: _________________________________________________________________________________
Координатор програми від факультету: _________________________________________________________
Телефон: _______________________; Факс: ______________________; E-mail: ________________________.

ПРІЗВИЩЕ ЗДОБУВАЧА: _________________________________ Ім’я ______________________________________
Дата і місце народження: ___________________________________ Стать: Чол. □, Жін. □
_____________________________________________________________________________________________________
_
Дата зарахування: _________________________________________ Номер залікової книжки: __________
E-mail: ______________________________________________
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКИЙ ПРИЙМАЄ НА НАВЧАННЯ:
__________________________________________________________________________________________
Факультет: ________________________________________________________________________________.
Координатор програми від факультету: ________________________________________________________
Телефон: ______________________; Факс: _____________________; E-mail: ______________________.

Код (шифр)
курсу
(дисципліни)2

Назва курсу (дисципліни)

Тривалість курсу3

Оцінка за
традиційною шкалою

Оцінка за
шкалою
ЄКТС

Кредити
ЄКТС

Разом:

________
__
Ізмаїльський державний гуманітарний університет: один навчальний рік – 60 кредитів, один семестр – 30 кредитів.
Шкала ЄКТС

Традиційна шкала

Шкала ЄКТС

Традиційна шкала

90-100

5.0 (відмінно)

51-69

3.0 (задовільно)

70-89

4.0 (добре)

0-50

2 (незадовільно)

Дата __________________
Підпис координатора програми від факультету ____________________________________________
Печатка закладу
_____________________________________________________________________________________

Примітки.
1.
2.
3.
4.

Академічна довідка оформлюється в одному примірнику, який надсилається до ЗВО-партнера. Здобувачу
університету надаються копії.
Визначається за каталогом курсів інформаційного пакету ЗВО. Якщо кодування курсів (дисциплін) каталогом не
передбачено, зазначаються їх порядкові номера за навчальним планом.
Зазначається кількість семестрів вивчення курсу (дисципліни).
Зазначається кількість кредитів на курс (дисципліну).

Додаток 4
Transcript of Records
according to the academic mobility programme 1
ACADEMIC YEAR: 201_/201_
FIELD OF STUDY: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Home institution: Izmail State University of Humanities, Ukraine
Department: _______________________________________________________________
Local coordinator: __________________________________________________________
Tel.: __________________; Fax: ___________________; E-mail: ____________________
FAMILY NAME OF HIGHER EDUCATION RECIPIENT: ______________ First Name: _________________
Date and place of birth: _____________________ Sex:
M □,
F□
_________________________________________
Matriculation date: _________________________ Matriculation number: _____________
E-mail: __________________________________
HOST INSTITUTION:
__________________________________________________________________________
Department: ________________________________________________________________
Local coordinator: ___________________________________________________________
Tel.: __________________; Fax: ___________________; E-mail: ____________________

Course Unit
Code2

Course Unit
Duration 3

Course Unit Title

ECTS
Grade

National
Grade

Total:

ECTS
Credits4

_______

Izmail State University of Humanities: one academic year – 60 credits, one semester – 30 credits.
ECTS Grade

National Grade

A
B

5.0 (excellent)

C

4.0 (good)

Rating Points
Scale
90-100
82-89
74-81

ECTS Grade
D
E
FX
F

National Grade
3/0 (satisfactory)
2
(unsatisfactory)

Rating Points
Scale
64-73
60-63
35-59
0-34

Date _________________________________________________________________________________________
Signature of registrar/dean/administration officer _____________________________________________________
Stamp of institution
_____________________________________________________________________________________________
Notes.
1. The Transcript of Records is issued in a single copy which should be sent to the partner’s institution of
higher education. Copies are provided to the higher education recipient at Izmail State University of
Humanities.
2. It is determined by the catalog of courses of the information package of the institution of higher education.
If the courses (disciplines) are not provided in the catalog, their serial numbers are specified by the
curriculum.
3. The number of semesters for studying a course (discipline) is specified.
4. The number of credits for a course (discipline) is specified.

Додаток 5
Угода про навчання
за програмою академічної мобільності1)
НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 201__/201__
ПЕРІОД НАВЧАННЯ: з ________________ до ______________
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я здобувача вищої освіти: ______________________________________________________
E-mail здобувача вищої освіти: _____________________________
Заклад вищої освіти, який направляє на навчання: Ізмаїльський державний гуманітарний університет,
Україна
Заклад вищої освіти, який приймає на навчання: ___________________________________
____________________________________________________________________________
Країна: _____________________________________________________________________
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Код (шифр)
курсу
(дисципліни)

Семестр2)

Назва курсу (дисципліни)

Разом:
Підпис здобувача вищої освіти _________________________

Підтверджуємо схвалення Угоди про навчання
Підпис координатора програм від
Підпис координатора програми від
факультету: ____________________
університету ___________________
Дата ________________
Дата __________________
Печатка закладу

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКИЙ ПРИЙМАЄ НА НАВЧАННЯ

______________________________________________________
Підтверджуємо схвалення Угоди про навчання

Печатка закладу

__________

Дата __________________________

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна

Підпис координатора програми від
факультету: ___________________
Дата _______________

Кількість
залікових
кредитів
ЄКТС

Підпис координатора програми від
навчального закладу _______________

ЗМІНИ В УГОДІ ПРО НАВЧАННЯ
Код (шифр)
курсу
(дисципліни)

Назва курсу (дисципліни)

Вилучений
курс
(дисципліна)
□
□

Підпис здобувача вищої освіти _________________________

Доданий курс
(дисципліна)

Кількість
залікових
кредитів ЄКТС

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□
Дата ____________________________

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
Підтверджуємо схвалення змін в Угоди про навчання
Підпис координатора програми від
факультету ___________________
Дата _______________

Підпис координатора програми від
університету _________________
Дата _________________

Печатка закладу

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКИЙ ПРИЙМАЄ НА НАВЧАННЯ
______________________________________________________
Підтверджуємо схвалення змін в Угоді про навчання
Підпис координатора програми від
факультету _____________________
Дата _______________

Підпис координатора програми від
закладу вищої освіти _________________
Дата ________________

Печатка закладу

_____________________________________________________________________________
Примітки.
1. Угода про навчання оформлюється в одному примірнику, якій надсилається до
ЗВО-партнера. Факультету, здобувачу надаються копії.
2. Зазначається – «весняний» або «осінній».
3. Необхідне зазначити позначкою «х».

Додаток 6
Training Agreement
on academic mobility programme1)
ACADEMIC YEAR: 201__/201__
STUDY PERIOD: from ____________________ to _____________________
FIELD OF STUDY: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Name of the higher education recipient:
____________________________________________________________
Higher education recipient’s e-mail:
_____________________________________________________________
Home institution: Izmail State University of Humanities
Host institution: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Country: ___________________________________________________________________

STUDY PROGRAM
Course Unit Code

Course Unit Title (as Indicated in the
Course Catalogue)

Semester2)

Total:
Higher education recipient’s signature _______________________

Number of ECTS
Credits

_____________

Date

_________________________
Izmail State University of Humanities, Ukraine
We confirm that the training agreement is approved/
Departmental
coordinator’s signature ______________
Date _______________

Local
coordinator’s signature ____________
Date ___________________

Stamp of Institution

HOST INSTITUTION
______________________________________
We confirm that the training agreement is approved.
Department
Institution
coordinator’s signature ______________
coordinator’s signature _______________
Date _________________
Date ___________________

Stamp of Institution

CHANGES TO STUDY PROGRAMME
Course Unit
Code

Course Unit Title (as Indicated in the
Course Catalogue)

Deleted Course
(Discipline)3)

Added Course
(Discipline)3)

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

Higher education recipient’s signature ________________________

Number of
ECTS Credits

Date ________________________

Izmail State University of Humanities
We confirm that the training agreement is approved.
Departmental
coordinator’s signature _________________
Date _________________

Institution
coordinator’s signature _________________
Date ____________________

Stamp of Institution

HOST INSTITUTION
________________________________________
We confirm that the training agreement is approved.
Departmental
coordinator’s signature _________________
Date _________________

Institution
coordinator’s signature _________________
Date ____________________

Stamp of Institution

_____________________________________________________________________________
Notes.
1. The Training Agreement is completed in one copy which is sent to the partner’s institution of
higher education. Copies are provided to the faculty and the higher education recipient at Izmail
State University of Humanities.
2. The «spring» or «autumn» items should be marked.
3. The necessary item should be marked with the sign «х».

Додаток 7
Угода про практичну підготовку та Зобов’язання про якість
за програмою академічної мобільності1)
ДАНІ ПРО ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ
Прізвище, ім’я здобувача: ______________________________________________________
Галузь знань: ________________________________________________________________
Ступінь:_______________________________
Навчальний рік _________________________
Заклад вищої освіти, який направляє на практику: Ізмаїльський державний гуманітарний університет,
Україна

ДАНІ ПРО ЗАПРОПОНОВАНУ ПРОГРАМУ
Організація, яка приймає на підготовку: _________________________________________
Заплановані дати початку і закінчення періоду практики: з ______ до ______(___місяців)
Знання, навички, уміння і компетенції, що отримуються: ___________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Завдання здобувача: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
План моніторингу та оцінювання: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРО ЯКІСТЬ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 2)
Це Зобов’язання про якість відповідає принципам Європейської хартії якості задля мобільності.

ЗАКЛАД ВИЩОЇ
ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:
-

-

ОСВІТИ,

ЯКИЙ

НАПРАВЛЯЄ

НА

НАВЧАННЯ,

визначити результати навчання виробничої практики в термінах знань, умінь і компетенцій, що
отримуються;
допомагати здобувачу у виборі відповідної організації, що приймає на підготовку, тривалості
проекту, та змісту практики для досягнення цих результатів навчання; проводити відбір
здобувачів на основі чітко визначених і прозорих критеріїв і процедур та підписати контракт про
практичну (виробничу) підготовку з обраними здобувачами;
підготувати здобувачів до практичного, професійного і культурного життя у країні, що приймає,
зокрема через мовну підготовку, яка має на меті задоволення професійних потреб;
надавати логістичну підтримку здобувачам щодо підготовки до поїздки, отримання візи,
проживання, дозволів на проживання або роботу та соціальне забезпечення і страхування;
надати повне визнання здобувачу за успішно завершені види діяльності, визначені в Угоді про
практичну підготовку;
оцінити особисті та професійні досягнення здобувача.

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКИЙ НАПРАВЛЯЄ НА НАВЧАННЯ, ТА
ОРГАНІЗАЦІЯ,
ЯКА
ПРИЙМАЄ
НА
ПІДГОТОВКУ,
СПІЛЬНО
ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬСЯ:
-

-

проводити переговори та погоджувати спеціально підготовлену Угоду про практичну підготовку
для кожного здобувача та відповідні заходи щодо наставництва;
здійснювати моніторинг процесу практичної підготовки та вживати відповідних заходів, якщо
необхідно.

ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯКА ПРИЙМАЄ НА ПІДГОТОВКУ, ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:
-

-

надати здобувачам завдання та відповідальності (як визначено в Угоді про практичну
підготовку), що відповідає їх знанням, умінням, компетенціям та цілям підготовки та забезпечити
доступність відповідного обладнання та підтримки;
укласти контракт або еквівалентний документ з виробничої практики відповідно до вимог
національного законодавства;
призначити наставника для надання порад здобувачам, допомога щодо їх інтеграції у середовище
приймаючої сторони та здійснювати моніторинг процесу підготовки;
надавати практичну підтримку, якщо необхідно, перевіряти відповідне покриття страхування та
сприяти розумінню культури країни, що приймає.

ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:
-

-

відповідати усім погодженим положенням його (її) виробничої практики та робити все можливе
задля успішного проходження практики;
дотримуватися правил та положень організації, що приймає на підготовку, її нормального
робочого розкладу, кодексу поведінки та правил конфіденційності;
обговорювати з навчальним закладом, який направляє на навчання, будь-які проблеми або зміни,
що стосуються виробничої практики;
подати звіт визначеного формату та необхідні супровідні документи наприкінці виробничої
практики.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
Підписуючи цей документ, здобувач, заклад вищої освіти, який скеровує на підготовку, і організація, яка
приймає на підготовку, підтверджують, що вони дотримуватимуться. Зобов’язання про якість для
практики здобувачів, викладених у документі.
Здобувач ____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я здобувача)
Підпис здобувача _____________________ Дата ______________
Заклад вищої освіти, який направляє на практику: Ізмаїльський державний гуманітарний

університет, Україна
Підтверджуємо ухвалення цієї запропонованої Угоди про практичну підготовку. Після задовільного
завершення програми підготовки заклад вищої освіти присвоїть __________ кредитів ЄКТС та включить
період практичної підготовки в Додаток до диплома.
Підпис координатора від
закладу вищої освіти _______________________ Дата _______________
Печатка навчального закладу

Організація, яка приймає на підготовку:
___________________________________________________________________________________________
Підтверджуємо, що ця запропонована програма підготовки ухвалена. Після завершення програми
підготовки організація надасть здобувачу Свідоцтво (сертифікат)
Підпис координатора від
організації _____________________ Дата __________________
Печатка організації

_____________________________________________________________________________
Примітка.
1.
2.

Угода про практичну підготовку і Зобов’язання про якість оформлюється в одному примірнику,
який надсилається до ЗВО-партнера. Факультету та здобувачу університету надаються копії.
У випадку, якщо заклад вищої освіти входить до складу консорціуму, його Зобов’язання можуть
бути розподілені з координуючою організацією консорціуму.

Додаток 7
Practical Training Agreement and Quality Commitments
according to the academic mobility programme
INFORMATION ON THE HIGHER EDUCATION RECIPIENT
Family name, first name of the higher education recipient: ____________________________________________
Field of study: ________________________________________________________________
Degree:_______________________________
Academic year _________________________
Home institution: Izmail State University of Humanities, Ukraine

INFORMATION ON THE PROPOSED PROGRAM
Host organization: _________________________________________
Planned start and end dates for the placement period: from ______ tо ______(___months)
Knowledge, skills, abilities and competencies acquired: ___________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Higher education recipient’s tasks: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Monitoring and evaluation plan: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_

PLACEMENT QUALITY COMMITMENTS OF THE HIGHER EDUCATION
RECIPIENT 2)
These Quality Commitments are in line with the principles of the European Quality Charter for Mobility.

HOME INSTITUTION UNDERTAKES TO:
-

-

determine the results of the placement training in terms of knowledge, skills and competencies acquired;
to assist the higher education recipient in the selection of the appropriate host organization, the duration
of the project and the content of the placement training to achieve these learning outcomes; to select
higher education recipients on the basis of clearly defined and transparent criteria and procedures and
sign a practical training agreement with the selected recipients;
to prepare higher education recipients for practical, professional and cultural life in the host country, in
particular through language training aimed at meeting professional needs;
provide logistical support to higher education recipients for preparation for travel, visa, residence,
residence or work permits, social security and insurance;
give full recognition to the higher education recipient for the successfully completed activities specified
in the Practical Training Agreement;
evaluate personal and professional achievements of the higher education recipient.

HOME INSTITUTION AND HOST INSTITUTION TOGETHER UNDERTAKE
TO:
-

-

negotiate and agree on a specially prepared Practical Training Agreement for each higher education
recipient and on appropriate mentoring arrangements;
monitor the placement training process and take appropriate measures if necessary.

Додаток 8
HOST ORGANISATION UNDERTAKES TO:
-

-

assign to higher education recipients tasks and responsibilities (as stipulated in the Training Agreement) to
match their knowledge, skills, competencies and training objectives and to ensure the availability of
appropriate equipment and support;
draw a contract or an equivalent document for the placement in accordance with the requirements of the
national legislation;
appoint a mentor to advise higher education recipients, to help them with their integration in the host
environment and to monitor their training progress;
provide practical support if required, to check appropriate insurance cover and to facilitate the
understanding of the culture of the host country.

HIGHER EDUCATION RECIPIENT UNDERTAKES TO:
-

-

comply with all arrangements negotiated for his (her) placement and to do his (her) best to make the
placement a success;
abide by the rules and regulations of the host organisation, its normal working hours, code of conduct and
rules of confidentiality;
discuss with the home institution any problems or changes regarding the placement;
submit a report in the specified form and any required supporting documents at the end of the placement.

COMMITMENTS OF THE THREE PARTIES
By signing this document the higher education recipient, home and host institutions certify that they conform
obligations of the higher education recipient’s practice quality, set out in this document.
The higher education recipient __________________________________________________________________
(family name and first name of the higher education recipient)
Higher education recipient’s signature: ____________________________ Date ________________________
Home institution: Izmail State University of Humanities
We confirm that this proposed training programme agreement is approved. On satisfactory completion of the
training programme the institution of higher education will award ________ ECTS credits and will record the
training period in the Diploma Supplement.
Home institution
coordinator’s signature ____________________ Date _________________
Stamp of institution

Host organization
______________________________________________________________________________
We confirm that this proposed training programme is approved. On completion of the training programme the
organization will issue a Certificate to the higher education recipient.
Host organization
coordinator’s signature ________________________________ Date ________________________

Stamp of organization

_____________________________________________________________________________
Notes.
1. The Training Agreement and Quality Commitments are issued in a single copy which
should be sent to the partner’s institution of higher education. Copies are provided to the
faculty and the higher education recipient at Izmail State University of Humanities.
2. In case the institution of higher education is integrated in a consortium, its Quality
Commitments may be shared with the coordinating organization of the consortium.

Додаток 9

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
______________ 20 ____ р.

м. Ізмаїл

№ ______

Про впровадження
програми академічної
мобільності
З метою впровадження програми академічної мобільності між Ізмаїльським
державним
гуманітарним
університетом
і
__________________________________________________________________________
(назва закладу вищої освіти, організація, місто; країна)

з підготовки фахівців ступеня _______________________________ зі спеціальності,
(молодший бакалавр, бакалавр або магістр)

спеціалізації

________________________________________________________________
(шифр та назва спеціальності)

у рамках відповідної Угоди про співробітництво від ____ 201 ____ р. та згідно з
досягнутими
домовленостями
щодо
реалізації
програми
у
формі
____________________________________________________________________________
(зазначити – короткострокового навчання, довгострокового навчання, практичної підготовки або стажування)

НАКАЗУЮ:
1. Встановити термін реалізації вищезазначеної програми з ___ _________ 201 __ р.
по ____ _________ 201 __ р.
2. Учасниками програми визначити здобувачів факультету _______________________
(назва факультету)

____________________ : _____________________________________________________
(зазначити – прізвище та ініціали здобувачів; шифр академічної групи)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Координатором програми академічної мобільності від факультету призначити
__________________________________________________________________________
(зазначити науковий ступінь, вчене звання, посаду, прізвище та ініціали)

Координатору програми від факультету забезпечити контроль за виконанням умов, які
визначені
__________________________________________________________________________
(зазначити – Угодою про навчання за програмою академічної мобільності)

__________________________________________________________________________
та (або) Угодою про практичну підготовку з закладом вищої освіти, організацією

__________________________________________________________________________
(вказати назву закладу вищої освіти, організації))

від ______ ___________________ 201 __ р.
4. Декану факультету
__________________________________________________________________________
(назва факультету)

__________________________________________________________________________:
(прізвище та ініціали)

- у встановленому порядку перевести вищезазначених здобувачів на навчання за
__________________________________________________________________________;
(зазначити – індивідуальним графіком або індивідуальним закладом вищої освіти)

за умови успішної реалізації програми забезпечити перезарахування її результатів в
навчальні картки та індивідуальні навчальні плани здобувачів згідно з додатком цього
наказу.
5. Координатором програми академічної мобільності від університету призначити
_____________________________________________________________________________
(зазначити посаду, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора
доц. Кольцун Н.М.
7. Начальнику відділу кадрів Омельченко Г.М. довести наказ до відома всіх
відповідальних осіб, що перелічені в даному документі.
Ректор

Я.В. Кічук

Примітки.
1. Обов’язковими додатками до наказу є Програма академічної мобільності та трансферу кредитів,
Угода про навчання за програмою академічної мобільності та (або) Угода про практичну підготовку
та Зобов’язання про якість.
2. Проект наказу вносить перший проректор.

Додаток 10

Програма академічної мобільності та трансферу кредитів
між
Ізмаїльським
державним
гуманітарним
університетом
та
_____________________________________________________________________________
(назва закладу вищої освіти, організації; місто; країна)

з підготовки фахівців ступеня ___________________________________ за спеціальністю
(молодший бакалавр, бакалавр або магістр)

(спеціалізацією) ______________________________________________________________
(шифр та назва спеціальності (спеціалізації)

№
п/п

Назви навчальних
компонентів програми
ЗВО-партнера

Обсяги
навчальної
роботи,
кредитів
ЄКТС

Назви відповідальних
компонентів навчального
плану університету

Разом:

Обсяги
навчальної
роботи,
кредитів
ЄКТС

Разом:

Навчальні компоненти програми ЗВО-партнера перезараховуються, як відповідні
компоненти навчального плану Ізмаїльського державного гуманітарного університету, за
умови успішного виконання програми. Якщо при формуванні програми мобільності
здобувача передбачається (або в процесі її реалізації виникла) академічна розбіжність з
навчальним планом Ізмаїльського державного гуманітарного університету, факультет
встановлює графік її ліквідації студентом.
Декан факультету
______________________________

________________ ___________________________

(назва факультету)

Завідувачі кафедр: *
______________________________

(підпис)

________________ ___________________________

(назва кафедри)

______________________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(назва кафедри)

Координатор програми від факультету
__________________________________
(назва факультету)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

_________________ _______________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________________________
Примітка.
* Зазначаються кафедри за якими закріплені компоненти навчального плану

гуманітарного університету.

Ізмаїльського державного

