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Зміст проекту 
(8 робочих пакетів) 

РП 1. Огляд 
університетів-
партнерів та 

учасників з ЄС 

РП 2. Розробка 
стратегічних 
документів у 
кожному внз-

партнері 

РП 3. Впровадження 
ефективного 

механізму ВМЗ у 
кожному внз-

партнері 

РП 4.  Отримання 
досвіду ЄС з 
механізмів 

адміністрування 
ВМЗ 

РП 5. Сталий 
розвиток 

РП 6. Поширення 
результатів 

РП 7. Контроль 
якості та 

моніторинг 

РПP 8. Управління 
проектом 
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Цілі проекту: 

Уточнити конкретну місію та завдання ВМЗ кожного з університетів-учасників 

Забезпечити міжнародне освітнє середовище для пристосування студентів та 

викладачів з різним освітнім рівнем 

Стати Університетом з глобальними зв’язками 

Стати членом регіональних та глобальних університетських мереж  

Бути включеним до рейтингів університетів, визнаних на міжнародному рівні 
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UNIVIA 
• University of Warwick (UK) 

• University of Malaga (Spain) 

• University of Santiago de Compostela (Spain) 

• University of Bologna (Italy) 
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USC IRO: Директор + 22 працівника 
(підпорядковані проректору з міжнародних зв'язків) 

Напрямки діяльності: 

1. Мобільність 

• КА 1 

• обмін студентами згідно з двосторонніми угодами 

• РАТЕХ, MARAHBA 

• Мобільність викладачів (Еразмус, не-Еразмус) 

• Мобільність дослідників (в т.ч. PhD) лише формальна складова 

2. Проектна діяльність 

• КА 2 (супровід проектів) 

3. Двосторонні угоди (весь університет + IRO) 
ОКРЕМО:  

• Економічний сектор – 2 особи, що є контактом між ВМЗ та бухгалтерією 
Університету 

• філіал IRO у кампусі м. Луго  
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International Relations Office - SANTIAGO 

• Head International Office 
Enrique López Veloso:  

• Section chief (1) 
Chief Mobility Unit (2) 
Erasmus Mobility (3) 
 
SICUE Mobility   (Exchange System between Spanish 
University Centers) (1) 
 
Mobility under Bilateral Agreement (not Erasmus) (1) 
Teaching and administration staff mobility (1) 
 

•  Cooperación 

• Erasmus Mundus Action 2 

• EUPHRATES (1) 

•  MARHABA (3) 

• PEACE I (1)  

• PEACE II (Erasmus Mundus Lot 2 project (Jordan, Lebanon, 
Occupied Palestinian Territory, Syria)(2)  

• Tempus (1) 

INTERNATIONAL AGREEMENTS 
Registration and Processing 

• Head of Unit 

• Support 

Follow-up International Agreements 
(1) 
  

PATEX - Study in Santiago 
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Інтернаціоналізації сприяють: 

• International courses of Spanish & Culture 
(в т.ч. DELE preparation course + exam) 

• Centro de Lenguas Modernas (15 languages +) 

• програми підтримки студентів (Erasmus Students Community) 
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ВИКОНАВЧА ПЛАТФОРМА 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнальна система інтернаціоналізації КНЕУ 

Університетський 

менеджмент міжнародних 

проектів 

Моніторингова 

система Інституту 

вищої освіти КНЕУ 

Комітет з інтернаціоналізації 

Система оцінювання якості процесів 

інтернаціоналізації університету 

Незалежне оцінювання результатів діяльності 

(експертні рейтинги, статичний та динамічний 

компаративний аналіз, громадське оцінювання, 

медійний частотний аналіз) 

Відділ по роботі з 

іноземними 

громадянами 

Центр міжнародної 

академічної 

мобільності 

Інститут 

англомовних 

програм 

Центр «Інтенсив» 
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 Основні цілі ЦМАМ 

• Розвиток міжнародної академічної мобільності 

• Організація, супроводження та моніторинг міжнародних проектів 
у сферах діяльності Університету 

• Сприяння формуванню глобального позитивного іміджу 
Університету через його презентацію на міжнародних форумах, 
конференціях, виставках, конкурсах, ярмарках, змаганнях, 
семінарах. 
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Основні завдання ЦМАМ 
• Поглиблення міжнародної співпраці співпраці 

• Здійснення відбору кандидатів для участі в програмах академічної мобільності 

• Супроводження програм академічного співробітництва 

• Залучення іноземних викладачів, спеціалістів та студентів 

• Обмін науковою та методичною інформацією з закордонними партнерами 

• Надання науково-педагогічному персоналу, науковим співробітникам, студентам 
консультативної і організаційної підтримки у плануванні й розвитку міжнародної 
співпраці 

• Забезпечення підрозділів Університету інформаційними матеріалами 

• Організація прийому офіційних іноземних делегацій 

• Здійснення перекладу та завірення документів про освіту, науковий ступінь та звання;  

• Підготовка пакету документів на отримання віз та для службових відряджень, 
стажувань, навчання, підвищення кваліфікації 
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СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ЦЕНТРУ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ КНЕУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

Відділ грантової 

підтримки 

Відділ мобільності 

викладачів, студентів, 

персоналу. 

Відділ 

протоколу та 

перекладу 

СПІЛЬНИЙ КОНТЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ  

(реалізується дифузними динамічними групами)  

 прийом делегацій; 

 сприйняття формуванню глобального позитивного іміджу 

університету 

 участь в дослідницьких мережах; 

 організація, оцінка і супроводження міжнародних проектів; 

 розвиток міжнародної академічної активності; 

 обмін науковою методичною інформацію з закордонними 

партнерами;   

 

ОЦІНЮВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА РЕПУТАЦІЇ 

 Внутрішній(університетський) рівень - анкетування 

 Національний рівень – рейтинги (субіндекси) 

 Міжнародний рівень (вага субіндексів інтернаціоналізації) 

 Входження у рейтинг Файненшіал Таймс (FT) - пріоритет 
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Центр міжнародної 
економічної мобільності 

Директор 

Фахівець з 
адміністратив
ної роботи 1 

кат. (2) 

Відділ візо-
реєстраційної 

роботи обліку та 
контролю 

 
Відділ співпраці з 
країнами Європи 

та Північної 
Америки 

 

Відділ співпраці 
з країнами СНД 

та Азії 

 

 
Перекладач 

1 кат. (1) 

 
Фахівець з управління 

проектами та програмами 

(1) 

Інспектор з організації 
та забезпечення 

включеного навчання 
1 кат. (1) 

 

Інспектор (1) 

Фахівець з 
управління 

проектами та 
програмами 

(1) 
 

 

 
Інспектор 

(1) 
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Факультети 

Центр 
міжнародної 
академічної 
мобільності 

Служби Спец. 
Інститути 

 
Відділи 

Готель 

Автопарк 

Їдальня 

Інститут 
англомовних 

програм  

Інститут 
вищої освіти  

Французько-
Український 

інститут 
менеджменту  

 

Відділ 
кадрів 

 
Фінансовий 

відділ 

 
Юридичний 

відділ 

 
Відділ після 
дипломної 

освіти 

 
Бухгалтерія 

Відділ 
суспільних 

зв'язків 

Навчально-
методичний 

відділ 
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Положення про Центр міжнародної 
академічної мобільності КНЕУ  
• Розроблене на виконання проекту ЮНІВІА 

• Затверджене Вченою радою Університету і введене в дію наказом 
ректора Університету 
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Кількісні та якісні показники прогресу: 

Підвищена інформованість адміністрації та персоналу ВМЗ про конкретну мету та 

цілі відділу 

Збільшена кількість іноземних студентів та викладачів 

Покращений робочий механізм ВМЗ, який ефективно підтримує університетську 

стратегію інтернаціоналізації 

Створено культурно диверсифіковане навчальне середовище, що готує студентів до 

глобального працевлаштування та громадянства 

Розширено міжнародний трансфер знань та результатів досліджень 

Входження до рейтингів університетів, визнаних на міжнародному рівні 
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Визначення показників: 
Прогресивні звіти ЦМАМ 

Облік кількості іноземних студентів та викладачів 

Облік кількості студентів/співробітників учасників 

міжнародних навчальних/наукових/програм 

обмінів 

Кількість підписаних та діючих договорів про 

встановлення подвійних/спільних 

ступеневих/дослідницьких програм 

Позиція у списку світового рейтингу університетів 
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