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Основні напрями діяльності Відділу академічної мобільності: 

  

2.1. Поширення інформації про актуальні пропозиції мобільності на факультетах/ 

інститутах Університету; 

2.2. Організація презентацій міжнародних грантових, стипендіальних програм i 

програм обміну тощо; 

2.3. Розробка, адміністрування i координація навчальних планів у межах програм 

мобільності, укладених із ЗВО - партнерами; 

2.4. Забезпечення необхідного документообігу, консультування і перевірка 

належних документів та заявок у межах програм мобільності; 

2.5. Кураторствo та консультування; 

2.6. Укладання договорів щодо поїздок в межах академічної мобільності та 

перевірка їх виконання; 

2.7. Моніторинг і перевірка результатів навчання українських студентів (спільно 

з відповідними факультетами/ інститутами Університету), які навчаються за 

програмами мобільності;  

2.8. Пошук міжнародних грантів, проектів, конкурсів; 

2.10. Координація діяльності підрозділів Університету з розробки й виконання 

міжнародних угод, програм, проектів і договорів, що стосуються академічної 

мобільності. 



 

 
 

 
Реалізацію права на академічну мобільність в 
Університеті забезпечують: 
 
- поінформованість студентів, аспірантів і 

співробітників Університету ; 
- комунікація структурних підрозділів Університету; 
- моніторинг документообігу щодо академічних 

відпусток; 
- контроль звітності після повернення з програм 

академічної мобільності; 
- система автоматизації TRITON , що автоматично 

забезпечує здійснення перезарахувань, фіксує 
статус «академічна мобільність» тощо.  
 



 

 
 



Протягом 2018 року до 63 країн світу в межах академічної 

мобільності було направлено/відряджено 1014 студентів, 40 

аспірантів, 670 викладачів і співробітників Університету 

(разом 1724 особи).  









Після завершення програми Учасник 
подає на профільну кафедру  та  до 

Відділу академічної мобільності: 

 звіт (співробітники Університету подають копію звіту також до 

відділу нарахування заробітної плати); 

 копію документа, що засвідчує результати проходження програми 

академічної мобільності (Сертифікат, Диплом, Академічну довідку, 

виписку навчальних досягнень –  Transcript of Records); 

 копію закордонного паспорта з ідентифікаційною сторінкою та 

відмітками про перетини кордону України. 

 

Під час подачі документів після повернення студент у відділі 

академічної мобільності пише заяву про зміни дат у наказі про 

направлення за умови необхідності й заяву про допуск до 

складання сесії та здійснення перезарахувань відповідно до 

індивідуального плану. Оскільки наказ про повернення візується 

упродовж 10-14 робочих днів, віза співробітника відділу і 

проректора на заяві про допуск до сесії вже є підставою для 

здійснення перезарахувань. 













 

 

 

        Дякуємо за увагу! 

 

          З найкращими побажаннями, 

           відділ академічної мобільності! 

 
вул. Володимирська, 60, к. 222 

Київ, Україна 01033 

тел..: +380442393285 

 

e-mail: mobility.knu@gmail.com 


