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1. Простір для академічної мобільності та творення 

культури мобільності

2. «Вікна мобільності» (анг. Mobility windows) як 

інструмент для творення культури мобільності 

3. Mobility windows: типологія і впровадження в освітній 

процес (кейси УКУ)



= партнерства та кількість мобільностей

= інституційна підтримка

= культура мобільності 
та політики







Культура мобільності

✓ Яка культура домінує зараз?

✓ Процес: bottom-up vs top-down approach

✓ Зміни: правила – 6 місяців, культура – 4 покоління

✓ Інструменти: вікна мобільності





Вікно мобільності – це період часу, 
відведений для міжнародної мобільності 
студентів, що «вбудовується» у 
навчальний план освітньої програми

Асоціація академічної співпраці, 2013

Mobility Windows: From Concept to Practice/Irina Ferencz, 
Kristina Hauschildt and Irma Garam (eds.) – Bonn: Lemmens
Medien GmbH, 2013



Основні критерії «вбудованості»
✓ Передбачуваний період мобільності є чіткою частиною

курикулуму та навчального плану

✓ Прозорість визнання навчальною програмою результатів
періоду навчання, проведеного за кордоном



Source: Mobility Windows: From Concept to Practice/Irina Ferencz, Kristina
Hauschildt and Irma Garam (eds.) – Bonn: Lemmens Medien GmbH, 2013

(ACA Papers on International Cooperation in Education)



Ключові характеристики «Вікон мобільності» 

✓ Статус «вікна» у навчальній програмі: обов’язковий чи опційний
(доступний для вибору)

✓ Ступінь стандартизації навчальних програм щодо досвіду та
змісту мобільності (суворо визначений або слабко/нечітко
визначений)

✓ Інші характеристики: типи програм (традиційні, ступеневі /
спільні, подвійні), планування та організація (мета проходження
мобільності, період/тривалість, кількість партнерів, кількість
потенційних напрямків за кордоном доступних для студента)



Source: Mobility Windows: From Concept to Practice/Irina Ferencz, Kristina
Hauschildt and Irma Garam (eds.) – Bonn: Lemmens Medien GmbH, 2013

(ACA Papers on International Cooperation in Education)



- Composition of the program:
1) Windows of mobility (5-6 semester BA, 2-3 

semester MA)
https://sociology.ucu.edu.ua/learning-program/

2) Courses in foreign languages

- Before mobility: Full institutional support from 
UCU International Office, Academic Program 
Leader / Assistant dean for international 
cooperation 

- Credit transfer logic: normative courses, 
electives, 60+ competences

- Multiple partners, multiple destinations, 3-4 
months

https://sociology.ucu.edu.ua/learning-program/


- Composition of the program:
1) Windows of mobility (2-3 semester MA)
http://international.ucu.edu.ua/students/internatio
nal-students/degree-programs/
http://journalism.ucu.edu.ua/navchannya/zakordonne-

stazhuvannya/naukove-stazhuvannya-v-chykaho/

2) Courses in foreign languages

- Before mobility: Partly institutional support 
from UCU international Office, full support 
Academic Program Leader / Assistant dean for 
international cooperation

- Credit transfer logic: all courses

- Fixed partners and destinations, 3-5 months

http://international.ucu.edu.ua/students/international-students/degree-programs/
http://journalism.ucu.edu.ua/navchannya/zakordonne-stazhuvannya/naukove-stazhuvannya-v-chykaho/


- Composition of the program:
1) Windows of mobility (2-3 semester 

MA)
https://lvbs.com.ua/en/education/programs/ke

mba/

2) Courses in foreign languages

- Before mobility: full support from 
Academic Program Leader / support 
from UCU International Office if 
needed

- Credit transfer logic: all courses

- Fixed partners and destinations, 
starting from two weeks

https://lvbs.com.ua/en/education/programs/kemba/


Для чого створювати «вікна 
мобільності»?

• Розвиток тіснішої співпраці з партнерами

• Розвиток якості навчальної програми

• Зміцнення загальної інтернаціоналізації

• Залучення усіх суб’єктів освітнього процесу до співпраці

Інституційна та 
програмна 
орієнтація

• Забезпечення кращих можливостей навчання для 
студентів

Підвищення конкурентоздатності студента на ринку праці
Орієнтація на 

студента

• Імплементація інституційної / національної / європейської 
політики

• Збільшення студентської мобільності

Орієнтація на 
інституційні 

політики



UCU International Officehttp://international.ucu.edu.ua

https://www.facebook.com/ucuintoffice/
http://international.ucu.edu.ua

