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Інтернаціоналізація вищої 

освіти

Одним з найважливіших напрямків діяльності 

Університету є його міжнародна співпраця.

Університет активно працює в напрямі 

інтернаціоналізації вищої освіти.



Партнери Університету Грінченка 

по програмі Еразмус+ КА1

Університет Фоджа (Італія)

Університет Кадісу (Іспанія)

Університет Тампере (Фінляндія)

Русенський університет (Болгарія)

Полонійна академія в Ченстохові (Польща)



Партнери Університету Грінченка 

по програмі Еразмус+ КА1

Університет Гранади (Іспанія)

Університет Йозефа Пілсудського
(Польща)

Університет фізичного виховання 
(Угорщина)



Еразмус+ в Університеті 

Грінченка



Еразмус+ в Університеті 

Грінченка



Мобільність у рамках 

двосторонніх договорів

Вільнюський університет (Литва), Поморська академія в Слупську

(Польща)



Процес відбору учасників

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня

2016 р. №579 «Про затвердження Положення про

порядок реалізації права на академічну мобільність».

Положення про порядок реалізації права на

академічну мобільність учасників освітнього процесу

Київського університету імені Бориса Грінченка

(наказ №501 від 30.09.2016 р.)



Процес відбору учасників

1. Оголошується Конкурс на сайті Університету.

2. Прийом документів для участі у Конкурсі.

3. Відбір здобувачів вищої освіти Конкурсною комісією
Університету.

4. Оголошуються результати Конкурсу на сайті
Університету.

5. Наказ про участь у програмі академічної мобільності.

6. Індивідуальний графік навчання здобувача вищої освіти.

7. Договір про участь у програмі академічної мобільності.



Перелік необхідних 

документів

 Ксерокопія закордонного паспорту (перша сторінка).

 Мотиваційний лист з особистим підписом апліканта
англійською мовою.

 Рекомендаційний лист від одного із викладачів випускової
кафедри українською мовою, завірений підписом завідувача
кафедри.

 Витяг із заліково-екзаменаційної сесії за попередній
навчальний рік із вказаним середнім балом, завірений в
навчальному відділі інституту/факультету.

 Сертифікати про підтвердження знання іноземної мови не
нижче рівня B2.

 Документи, що підтверджують наукові здобутки, а також участь
у громадських та соціальних заходах.



Після повернення до 

Університету

Після повернення до Університету здобувач вищої освіти 

надає документ з переліком та результатами

вивчення навчальних дисциплін, 

кількістю кредитів та інформацією 

про систему оцінювання навчальних здобутків, 

завірений в установленому порядку у ЗВО-партнері.



Перезарахування кредитів

Університет визнає еквівалентними та перезараховує
результати навчання здобувача вищої освіти у закладі
вищої освіти-партнері.



Дякуємо за увагу!

Ольга Виговська –

завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

Київського університету імені Бориса Грінченка

e-mail: o.vyhovska@kubg.edu.ua


