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477 місце

Єдиний серед українських університетів 
увійшов до ТОП-500 рейтингу 

QS World University Ranking 2021
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192
партнери

Наші міжнародні партнери

48 країн світу
(включно з 17 країнами 
Європейського Союзу)

Республіка Польща

Китайська Народна Республіка

Італійська Республіка

Турецька Республіка

Французька Республіка

Федеративна Республіка Німеччина

26

23

17

11

9

8
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Міжнародна академічна мобільність

це можливість навчатися, стажуватися, викладати та проводити іншу наукову 
діяльність в іншому закладі вищої освіти за межами України без відрахування з 

основного місця навчання.

Види мобільності:
— ступенева мобільність;
— кредитна мобільність;
— програми подвійних дипломів;
— інші форми (обмінні практики, 
літні/зимові школи).



Міжнародна мобільність (2019-2020) 
у Каразінському університеті

> 50 партнерських угод

за програмою міжнародної 
академічної мобільності 

Erasmus+ KA 107
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Еразмус+КА107
ВИГРАНІ ТА ЧИННІ
ДОГОВОРИ

44*
39

54*

62
52

*Профінансовано

2018 р. 2019 р. 2020 р.



786
осіб виїхало

289
студентів 

до 41
країни

серед яких

8

Міжнародна мобільність (2019-2020) 
у Каразінському університеті



Університет Л'Аквіла (Італія)
Університет Вісмара (Німеччина)
Технічний університет Лодзі (Польща)
Університет Павла Йозефа Шафарика 
(Словаччина)
Університет Лазурного Берегу (Франція)
Університет наук і технологій – Лілль 1 
(Франція)
Політехнічна школа* (Франція)
Університет Поля Сабатьє — Тулуза ІІІ* 
(Франція

програм подвійного 
диплому 10
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Студенти-випускники програми Еразмус+ КА107

Студентки хімічного факультету.

Період навчання: вересень 2019 –
червень 2020.

Університет у Франції : Université de 

Lille

Подвійна магістратура Erasmus+: 
”Physical and Analytical Chemistry -
Advanced Spectroscopy in Chemistry”

Маргарита БлажинськаНадія Жутова
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Академічна мобільність: нормативно-правова 
база

Підстави для реалізації академічної мобільності:

1. міжнародні договори про співробітництво в галузі освіти та 

науки; 

2. міжнародні програми і проєкти;

3. договори про співробітництво між Каразінським 

університетом і вітчизняним або іноземним ЗВО (науковою 

установою) або їх основними структурними підрозділами; 

4. власна ініціатива, підтримана адміністрацією Каразінського 

університету, на основі індивідуальних запрошень та інших 

механізмів.

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна права 

на академічну мобільність.

https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/polozhennya-pravo-na-akadem-mobilnist-1.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/polozhennya-pravo-na-akadem-mobilnist-1.pdf
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Комісія визначає конкурсні вимоги та готує оголошення про 
проведення конкурсного відбору.

Конкурсна комісія

«Загальними принципами роботи комісії є:

чесність,  прозорість та рівність можливостей 

для всіх учасників, які відповідають вимогам 

програм академічної мобільності». 

Положення Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна про Конкурсну 

комісію з відбору учасників освітнього процесу 

для участі в програмах академічної 

мобільності.

https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/polozhennya-komissii-akadem-mobilnist-2020.pdf
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1. Отримання інформації про відкриття конкурсу від 
університета-партнера.

2. Оголошення конкурсу на інформаційних ресурсах 
Каразінського університету зі встановленим дедлайном.

3. Збір документів координатором програми на факультеті.
4. Подання їх до відділу міжнародних програм та 

академічної мобільності Управління міжнародних 
відносин (онлайн або до ауд. 400).

5. Відбір конкурсною комісією на факультеті.
6. Очікування відбору університетом-партнером.
7. Оголошення результатів.
8. Підготовка до подорожі та оформлення відрядження.

Етапи відбору
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☑️копія закордонного паспорта;
☑️мотиваційний лист; 
☑️CV у форматі Europass;
☑️сертифікат з англійської мови (якщо вимагає установа, що приймає);
☑️договір про співпрацю між Каразінським університетом та університетом-
партнером (за вимогою від партнера).
✔️витяг із засідання кафедри факультету про рекомендацію на участь у 
програмі Erasmus+;
✔️витяг із засідання Вченої ради факультету про рекомендацію на участь у 
програмі Erasmus+;
✔️копія дипломів з додатками (для студентів 1 курсу магістратури та 
аспірантів);
✔️виписка з оцінками та її переклад англійською мовою; 
✔️лист-підтвердження, виданий установою, що приймає (для аспірантів);
✔️довідка з місця навчання та її переклад англійською мовою;
✔️ заява на ім’я голови Конкурсної комісії;
✔️попередня угода про навчання (Learning Agreement) за вимогою. 

Типовий перелік документів:

https://drive.google.com/file/d/1V-eqvUU4rTQU6UlCwu-Kdu04BnsoLR_h/view?usp=sharing
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Координатор одного з проєктів Еразмус+ КА107

Сімона Меркантіні — кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри романської філології та перекладу 
факультету іноземних мов.

Координує співпрацю з:
● Università degli Studi di Palermo (Італія);

● Universitа degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

(Італія);

● Universita del Salento (Італія);

● Catholic University in Ruzomberok (Словаччина).
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Ольга Булгакова, факультет міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу.

Університет у ФРН: Європейський університет Віадріна (м. 

Франкфурт-на-Одері), факультет соціальних та 

культурних наук,. 

Період навчання: вересень 2019  – лютий 2020 року.

Ольга є представником ESN в Україні.

Студенти-випускники програми Еразмус+ КА107
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Слідкуйте за нашими новинами в соцмережах

Дайджест 

міжнародних конкурсів 



Міжнародна мобільність 
Erasmus+ у Каразінському 

університеті
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