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Підрозділи КПІ ім. Ігоря Сікорського, які 
відповідають за міжнародну діяльність 

ДЕПАРТАМЕНТ 
МІЖНАРОДНОГО 
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Програми обміну
Програми подвійного диплому
Стипендіальні програми
Програма «Еразмус+» (КА1)

Відправка та прийом
студентів та викладачів в 
рамках проектів мобільності

Зарахування студентів-
іноземців на навчання 
(бакалаврат, магістратура, 
аспірантура, ПВІ)
Візово-реєстраційні питання
Питання проживання 
іноземців

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
ТА ПРОТОКОЛЬНОГО СУПРОВОДУ

ВІДДІЛ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ
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ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ

УКРАЇНСЬКО-ЯПОНСЬКИЙ ЦЕНТР
УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКИЙ ЦЕНТР
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ЦЕНТР
СПІЛЬНИЙ УКРАЇНО-НІМЕЦЬКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОБУДУВАННЯ

МІЖНАРОДНІ 
ОФІСИ НА 
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

ПОКРАЩЕННЯ ПОЗИЦІЙ 
УНІВЕРСИТЕТУ В 

МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ

МІЖНАРОДНА КОМПОНЕНТА 
ЗА ВСІМА НАПРЯМАМИ 

ДІЯЛЬНОСТІ

• Зростання контингенту іноземних студентів
• Проведення міжнародних літніх шкіл
• Участь учених університету як постійних членів у 

редакціях іноземних журналів
• Залучення коштів від міжнародної

діяльності для розвитку університету

• Міжнародні освітні програми
підготовки, міжнародні курси
лекцій англійською

• Залучення іноземних лекторів до 
роботи в університеті

• Академічна мобільність студентів, 
викладачів, працівників

• Створення спільних українсько-іноземних факультетів, кафедр, 
програм подвійного диплому

• Створення спільних українсько-іноземних центрів, лабораторій
• Участь у міжнародних, білатеральних проектах, програмах
• Розвиток співпраці з асоціаціями, секціями випускників за 

кордоном
• Розширення співпраці з міжнародними організаціями (UNESCO, 

UNIDO, EU, WIPO тощо), іноземними організаціями
(Британською Радою, Гетеінститутом, DAAD тощо)

• Розширення співпраці з міжнародними асоціаціями університетів
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СЕРВІС «EUPARTNERSEARCH»: http://eupartnersearch.com/
Безкоштовний онлайн-сервіс для сприяння обміну ідеями та партнерством з метою
покращення співпраці між європейськими структурами, а також розвитку нових
практик навчання.

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕРАЗМУС+ ОФІСУ В УКРАЇНІ: 
http://erasmusplus.org.ua/en/partners-search.html

Розділ «Пошук партнерів»

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН З ДАВНІМИ 
АКАДЕМІЧНИМИ ПАРТНЕРАМИ ТА КОЛЕГАМИ З-ЗА КОРДОНУ

Наявність колег у закордонних ЗВО, з якими представники Вашого університету
мають встановлені зв’язки (спільна участь у певних проектах, конференціях у
минулому; давні дружні чи навіть родинні зв’язки) є ефективним для
започаткування спільного проекту в рамках програми «Еразмус +».

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДІВ, в т.ч. МІЖНАРОДНИХ ТИЖНІВ ТРЕНІНГУ
Гарна можливість ближче познайомитися з представниками закордонних ЗВО,
зміцнити та розширити співпрацю.

http://eupartnersearch.com/
http://erasmusplus.org.ua/en/partners-search.html
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ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
Які активності передбачаються; як зацікавити закордонних партнерів; як подати свій
університет у вигідному світлі та справити позитивне враження.

Важливі аспекти організації International Staff Training Week

ФІНАНСУВАННЯ
Наявність достатнього фонду для організації заходу. Враховуючи те, що Міжнародний
тиждень тренінгу відбувається в рамках програми «Еразмус +» та учасники отримують
гранти, то витрати на проживання та частково на харчування вони покривають самостійно.

РЕЗУЛЬТАТИ ТИЖНЯ
Продуманість та актуальність тем, які обговорюються під час активностей на заході (на
круглих столах, воркшопах, зустрічах, ко-воркінгах), повинні мати позитивний ефект, як для
приймаючого закладу, так і для закордрнних партнерів, сприяти обміну практичним
досвідом, який може бути застосований сторонами у майбутньому під час реалізації
спільних проектів кредитної мобільності в рамках програми «Еразмус+».

КОМАНДА ТА ТЕРМІНИ
Організаційний комітет повинен бути злагодженим, кожен має чітко розуміти свої функції та
звітувати про їхнє своєчасне та якісне виконання. Треба також завчасно спланувати етапи
реалізації підготовки до заходу (як мінімум за півроку до початку заходу).



2-й Міжнародний 
тиждень тренінгу 

Еразмус + в КПІ ім. 
Ігоря Сікорського –

30 березня –
5 квітня 2020



Координатори з академічної мобільності на факультетах



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

КПІ ім. Ігоря Сікорського, відділ академічної мобільності
Вулиця Металістів, 5-а (навчальний корпус №31), каб. 1-13

Тел.: +38 044 204 99 55 e-mail: mobilnist@kpi.ua
Веб-сторінка: mobilnist.kpi.ua 

mailto:mobilnist@kpi.ua

