Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному
університеті імені Івана Франка від 31 травня 2018 року.
1.3. У цьому наказі наступні терміни вживаються у такому значенні:
академічна мобільність – це можливість учасників освітнього процесу
навчатися, викладати, стажуватися чи провадити наукову діяльність в іншому
закладі вищої освіти, науковій установі на території України чи поза її межами;
кредитна академічна мобільність - навчання у ЗВО, відмінному від
постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття
кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі ЄКТС) та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття
кредитів ЄКТС), що будуть визнані у ЗВО постійного місця навчання
вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний
період навчання для таких учасників за програмами кредитної мобільності
залишається незмінним;
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підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів, і сприяє академічній
мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення
визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.
учасники академічної мобільності в Університеті: 1) здобувачі вищої
освіти денної форми навчання; 2) наукові, науково-педагогічні та педагогічні
працівники; 3) інші працівники структурних підрозділів Університету.
1.4. Під час участі в програмах академічної мобільності та після її
завершення учасники відповідних програм залишаються здобувачами вищої
освіти того самого рівня. Тривалість, кількість учасників, напрями (факультети,
підрозділи), основна і додаткова мови, терміни подання заявок для участі в
програмах академічної мобільності тощо визначаються цим наказом і
відповідними угодами між Університетом та ЗВО-партнерами. Квоти прийому

та фінансові умови, які діють на момент оголошення конкурсу, встановлюються
ЗВО-партнерами.
2. Організаційне забезпечення права на академічну мобільність
2.1. Організаційне забезпечення права на академічну мобільність
(комунікацію, зокрема укладання
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трансферу кредитів тощо) забезпечує Сектор академічної мобільності Відділу
міжнародних зв'язків Університету (далі - ВМЗ).
2.2. Декани факультетів, керівники інших структурних підрозділів
Університету надають необхідну підтримку і забезпечують сприяння діяльності
ВМЗ у здійсненні організаційного супроводу академічної мобільності в
Університеті.
2.3.
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здійснюють Координатори академічної мобільності (далі - Координатори).
Обов'язки Координаторів покладаються на працівників Університету наказом
Ректора на підставі подання деканів факультетів, узгодженого з проректором з
науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці. Координатори з питань,
що стосуються реалізації академічної мобільності, інших питань у сфері
міжнародної співпраці, безпосередньо підпорядковуються деканам факультетів і
проректору з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці.
2.4. Координатори зобов'язуються:
- забезпечувати необхідною організаційною підтримкою учасників
освітнього процесу, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, а також
надавати допомогу відібраним учасникам відповідних програм перед, упродовж
та після мобільності;
- підписувати план мобільності для викладання/стажування (Mobility
Agreement for Teaching/Training);

- підписувати Learning Agreement та Індивідуальний навчальний план
академічної мобільності (далі - Individual Study Рlan), сформований спільно з
Сектором академічної мобільності на підставі Learning Agreement;
- брати участь у роботі Експертних груп для підготовки оптимальних для
кожної конкурсної пропозиції на академічну мобільність проектів Угод про
навчання (далі - Learning Agreement), що подаються здобувачами вищої освіти
для їхньої участі в ІІ етапі конкурсів з академічної мобільності;
- у виняткових випадках та за попереднім погодженням з Керівником
Сектору академічної мобільності вносити зміни у частину “Під час мобільності”
(“During the Mobility”) Learning Agreement упродовж мобільності здобувачів
вищої освіти;
- здійснювати організаційний супровід визнання результатів навчання та
перезарахування кредитів ЄКТС після повернення здобувача вищої освіти з
академічної мобільності та внесення даних про результати визнання у відповідну
частину “Після мобільності” (“After the Mobility”) Learning Agreement;
- вживати аналогічних заходів у разі реалізації академічної мобільності в
формі проходження здобувачем вищої освіти практики, в тому числі щодо
підготовки і підписання Угоди про практику (Traineeship Agreement). Уживати
інших заходів для забезпечення максимального визнання та перезарахування
результатів навчання здобувачів вищої освіти після їхнього повернення з
академічної мобільності.
2.5. З метою підвищення зацікавленості та поінформованості здобувачів
вищої освіти Університету щодо можливостей реалізації права на академічну
мобільність, долучення органів студентського самоврядування до діяльності з
забезпечення права на академічну мобільність Студентською радою факультету
обираються Студентські координатори академічної мобільності (далі Студентські координатори).
2.6. Учасники програм академічної мобільності сприяють підвищенню
обізнаності про програму шляхом інформування про свій досвід участі в
програмі, а також менторства здобувачів вищої освіти, які виявили бажання

взяти участь у конкурсі.

3. Процедура проведення конкурсів на участь у програмах
академічної мобільності
3.1. Відбір учасників програми академічної мобільності за кожним
проектом здійснює Конкурсна комісія (далі - Комісія) у складі проректора з
науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці (голова Комісії),
начальника ВМЗ, керівника Сектору академічної мобільності, фахівця Сектору
академічної мобільності (членів відповідних Експертних груп), Координаторів
та Студентських координаторів факультетів, учасників освітнього процесу, які
беруть участь у конкурсі. Члени Комісії підписують декларацію про відсутність
конфлікту інтересів. Члени Комісії, які мають конфлікт інтересів щодо певного
проекту, не беруть участь у роботі Комісії.
3.2 Основними принципами організації конкурсу є: справедливість,
прозорість, упорядкованість та доступність. Уся інформація та документація про
конкурс: параметри мобільності, терміни, умови проведення конкурсу та
критерії відбору розміщується на сайті ВМЗ та на сторінках ВМЗ в соціальних
мережах.
3.3. Оголошення конкурсу оприлюднюється на офіційній сторінці ВМЗ та
на сторінках ВМЗ в соціальних мережах. Терміни проведення конкурсу: період
подання конкурсних заявок, розгляду заявок Комісією, дата оголошення
результатів – встановлює ВМЗ на підставі вимог ЗВО-партнера.
3.4. Оформлення і подача конкурсної заявки здобувачем вищої освіти,
працівником Університету здійснюється в електронному вигляді на адресу
електронної пошти (email) ВМЗ у встановлені терміни та відповідно до вимог,
вказаних в оголошенні. Документи, що не відповідають встановленим вимогам
або подані після закінчення терміну подачі документів не приймаються. ВМЗ
вносить конкурсну заявку, що відповідає встановленим вимогам до Бази даних
аплікацій; присвоює їй шифр з метою захисту персональних даних учасника.

3.5. З метою запобігання або мінімізації виникнення академічної
заборгованості у здобувачів вищої освіти після їхнього повернення з академічної
мобільності, для розроблення оптимальних проектів Learning Agreement для
кожного конкурсу створюються Експертні групи, до складу яких входять: 1)
Координатор (голова Експертної групи); 2) фахівець ВМЗ; 3) науковопедагогічний працівник факультету, що фахово спеціалізується на напрямку, за
яким відбуватиметься мобільність (в разі потреби, за пропозицією Координатора
і за згодою науково-педагогічного працівника).
3.6. За результатами вивчення поданих документів ВМЗ формує
рейтингову таблицю, що передається на розгляд Конкурсної комісії для
ухвалення рішення. Рішення Комісії оформляються протоколом. ВМЗ інформує
учасників конкурсу та ЗВО-партнера про результати конкурсного відбору.
3.7. У випадку, якщо за умовами конкурсу, рішення щодо визначення
переможця (переможців) конкурсу приймає ЗВО-партнер, Конкурсна комісія
визначає номінантів від Університету та передає відповідний список ЗВОпартнеру для ухвалення остаточного рішення.
3.8. Уже відібрані кандидати на програму академічної мобільності подають
конкурсну заявку в паперовій формі до ВМЗ та оформляють необхідні документи
для навчання/викладання/стажування відповідно до вимог і термінів, визначених
ЗВО-партнером.
3.9. Подавати документи для участі в конкурсі можуть здобувачі вищої
освіти:
- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (в тому числі другої вищої),
крім здобувачів вищої освіти першого і випускного курсів, а також першого року
навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти. Зазначені обмеження не
поширюються на програми короткострокової академічної мобільності;
- з середнім балом успішності не нижче 4,0 балів за п'ятибальною шкалою
оцінювання на всіх рівнях здобуття вищої освіти (крім випадків подання
обґрунтованого клопотання Координатора про допуск здобувача до конкурсу з
нижчим середнім балом);

- у яких відсутні академічна та фінансова заборгованості, дисциплінарні
стягнення в Університеті;
- зі знанням іноземної мови, необхідної для навчання в ЗВО-партнері.
3.10. Конкурс для здобувачів вищої освіти відбувається у два етапи. Для
участі в І етапі конкурсу здобувачам вищої освіти необхідно до визначеного
терміну надіслати в електронній формі до ВМЗ такі документи англійською
мовою:
- аплікаційну форму (Student Application Form);
- резюме/ CV (формат Europass);
- фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
- довідку про навчання в Університеті або копію студентського квитка;
- для здобувачів освітнього рівня “Бакалавр” - виписку з оцінками та
кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті; для
здобувачів освітнього рівня “Магістр” - скановану копію диплому бакалавра з
додатком до диплому;
- сертифікат про підтвердження знання іноземної мови не нижче рівня,
визначеного в угоді. У випадку відсутності сертифіката - Language Assessment
Sheet, завірений викладачем іноземної мови та печаткою факультету .
3.11. Для участі в ІІ етапі конкурсу здобувачам вищої освіти необхідно до
визначеного терміну надіслати в електронній формі до ВМЗ такі документи
англійською мовою:
- Learning Agreement із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної
роботи/кількості кредитів ЄКТС (30 кредитів/семестр), погоджений та
підписаний здобувачем вищої освіти і Координатором;
- мотиваційний лист.
3.12. Під час І (першого) етапу конкурсу здійснюється оцінка основних
документів за критеріями академічної успішності, рівня володіння іноземною
мовою та академічним профілем. У ІІ (другий) етап конкурсу проходять
учасники з найбільшою кількістю балів у розрахунку 3 учасники на одне місце.
Експертною групою складається оптимальний Learning Agreement, що

пропонується для використання конкурсантами під час ІІ (другого) етапу
конкурсу. На другому етапі конкурсу Конкурсна комісія оцінює подані
конкурсантами Learning Agreement та мотиваційні листи.
3.13. Подавати документи для участі в конкурсі можуть здобувачі вищої
освіти:
- третього освітньо-наукового рівня (які здобувають науковий ступінь
доктора філософії);
- з середнім балом успішності не нижче 4,0 балів за п'ятибальною шкалою
оцінювання (крім випадків подання обґрунтованого клопотання Координатора
про допуск здобувача до конкурсу з нижчим середнім балом);
- відсутність академічних та фінансових заборгованостей, дисциплінарних
стягнень в Університеті;
- знання основної / додаткової іноземної мови, необхідних для навчання /
стажування в ЗВО-партнері;
- узгодження плану мобільності з ЗВО-партнером (якщо це передбачено
умовами конкурсу);
- мотиваційний лист.
3.14. Для участі в конкурсі здобувачам вищої освіти третього освітньонаукового рівня необхідно до визначеного терміну надіслати в електронній
формі до ВМЗ такі документи англійською мовою:
- аплікаційну форму (Student Application Form);
- резюме/ CV (формат Europass);
- фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
- довідку про навчання в аспірантурі Університету згідно встановленого зразка;
- план навчання та/або дослідження (Learning Agreement for Studies) із
зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів
ЄКТС погоджений та підписаний здобувачам вищої освіти третього освітньонаукового рівня та координатором;
- план стажування, погоджений та підписаний науковим керівником;
- скановані копії дипломів бакалавра, магістра та додатків до дипломів;

- сертифікат про підтвердження знання іноземної мови не нижче рівня,
визначеного в угоді. У випадку відсутності сертифіката - Language Assessment
Sheet, завірений викладачем іноземної мови та печаткою факультету;
- рекомендаційний лист від наукового керівника;
- лист-підтримки з ЗВО-партнера, що приймає (якщо передбачено вимогами
конкурсу).
3.15. Для участі в конкурсі працівникам необхідно до визначеного терміну
надіслати в електронній формі до ВМЗ такі документи англійською мовою:
-

аплікаційну форму (Application Form);

-

резюме / CV (рекомендовано формат Europass);

-

фотокопію/скан першої сторінки закордонного паспорту;

-

довідку з місця роботи згідно встановленого зразка, підписану деканом

факультету чи керівником структурного підрозділу;
-

план мобільності для викладання/стажування (Mobility Agreement for

Teaching/Training), підписаний працівником і Координатором;
-

Language Assessment Sheet, підписаний викладачем іноземної мови та

завірений у деканаті факультету іноземних мов (факультету міжнародних
відносин), сертифікат про підтвердження знання іноземної мови не нижче
рівня, вказаного в угоді, або якщо це передбачено умовами конкурсу;
-

лист-підтримки з ЗВО-партнера, що приймає (якщо передбачено

вимогами конкурсу);
-

мотиваційний лист.
3.16. Після отримання підтвердження/запрошення від ЗВО-партнера

учасники програми оформляють договір про участь у програмі академічної
мобільності та наказ про направлення на навчання за програмою академічної
мобільності або наказ про відрядження. Учасник програми мобільності несе
відповідальність за вчасне оформлення відрядження за кордон, відповідно до
термінів, вказаних у запрошенні. Питання про дострокову здачу сесії перед
виїздом на участь в програмі академічної мобільності, терміни перезарахування
результатів навчання та ліквідації академзаборгованості учасників освітнього

процесу регулюються наказом Ректора.
3.17. Переможці конкурсів отримують гранти для покриття транспортних
витрат та проживання протягом періоду перебування за кордоном у розмірі,
передбаченому умовами проекту. Кожен учасник самостійно покриває витрати
на страхування та витрати, пов'язані з отриманням дозволу на проживання в
країні перебування під час мобільності.
4. Критерії для визначення переможців конкурсів на участь
у програмах академічної мобільності для здобувачів вищої освіти
та працівників Університету
4.1. Переможцем у конкурсі на здобуття права участі в академічній
мобільності є здобувач вищої освіти, який набрав більшу кількість балів за інших
учасників конкурсу, виходячи з таких критеріїв:
4.1.1. Академічна успішність (максимум 30 балів) оцінюється на підставі
загального

середнього

балу

успішності:

для

здобувачів

першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти за період навчання на бакалавраті; для
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за період навчання на
бакалавраті та за перший семестр навчання у магістратурі (залежно від семестру
навчання в магістратурі, в якому проводиться конкурс); для здобувачів третього
освітньо-наукового рівня за період навчання на бакалавраті та магістратурі:
5,0 − 30 балів
4,90 - 4,99 − 28 б.
4,80 - 4,89 − 26 б.
4,70 - 4,79 − 24 б.
4,60 - 4,69 − 22 б.
4,50 - 4,59 − 20 б.
4,40 - 4,49 − 18 б.
4,30 - 4,39 − 16 б.
4,20 - 4,29 − 14 б.

4,10 - 4,19 − 12 б.
4,00 - 4,09 − 10 б.
4.1.2. Знання іноземної мови (максимум 30 балів). Оцінюється на підставі
офіційного сертифіката чи іншого офіційного документу (Language Assessment
Sheet, LAS), що містить відомості про рівень володіння іноземною мовою
зазначений в угоді між ЗВО-партнерами відповідно до Common European
Framework of Reference for Languages. Наявність визнаних на міжнародному рівні
сертифікатів з мовної компентенції (TOEFL, IELTS, CAE, TestDaF, GoetheZertifikate, DSDI або II, DELF/DALF, DELE, PLIDA тощо) надає подвійну
кількість балів з відповідного рівня знання мов. Рівень B1 − 5 балів; Рівень В2 −
10 балів; Рівень С1/С2 - 15 балів.
4.1.3. Академічний профіль (максимум 10 балів). Якісна оцінка позицій
резюме

(CV),

складеного

за

формою

Europass:

рівень

професійної

компетентності/досвід роботи за фахом (1 бал); досвід міжкультурних
комунікацій, зокрема участь у міжнародних школах, конференціях, тренінгах
тощо (2 бал); активна участь у навчальній, науковій, громадській чи іншій
суспільно корисній діяльності (1 бал); наявність сертифікатів, дипломів, грамот
та ін. за період навчання в Університеті (1 бал); участь (призове місце) в
олімпіадах, конкурсах інноваційних проектів, наукових робіт за фахом за період
навчання в Університеті (у всеукраїнських конкурсах та проектах – 1 бал, у
міжнародних конкурсах та проектах – 2 бали); участь у ІІ (другому) етапі
конкурсу на участь в академічній мобільності (2 бали).
4.1.4.

Мотиваційний

лист

(максимум

10

балів).

Якісна

оцінка

мотиваційного листа (5 балів): логічність, послідовність та грамотність;
прагнення до професійного розвитку; обґрунтування доцільності участі у
програмі мобільності для того, хто навчається особисто і для Університету;
презентація мотиваційного листа на співбесіді (5 балів).
4.1.5. Learning Agreement (максимум 20 балів). Визнання результатів
навчання в обсязі 30 кредитів ЄКТС оцінюються в 20 балів. Відповідно: 29

кредитів = 19 балів, 28 = 18, 27 = 17, 26 = 16, 25 = 15, 24 = 14, 23 = 13, 22 = 12, 21
= 11, 20 = 10, 19 = 9, 18 = 8, 17 = 7, 16 = 6, 15 = 5, 14 = 4, 13 = 3, 12 = 2, 11 = 1.
4.1.6. Додаткові бали надаються за: наявність листа підтримки від ЗВОпартнера для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти - 5
балів; знання національної мови ЗВО-партнера: Language Assessment Sheet
(LAS): B1 – 1 бал; B2 – 2 бали; C1/C2 – 3 бали; визнані на міжнародному рівні
сертифікати з мовної компетенції: В1 – 4 бали; В2, С1 – 5 балів.
4.1.7. Якщо два і більше здобувачів вищої освіти набрали однакову
кількість конкурсних балів, то перевага надається здобувачу вищої освіти з
вищим середнім балом та вищим рівнем мовної компетенції. Якщо два і більше
здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти набрали однакову
кількість балів, то перевага надається здобувачеві з наявним листом підтримки;
другим критерієм є рейтинговий бал за план дослідження, третім - мовна
компетенція.
4.1.8. Повторна участь у програмі Еразмус+ можлива на тому самому рівні
навчання на умовах “нульового гранту”. Якщо інше не передбачено умовами
програми, кредитна мобільність тривалістю один семестр може бути продовжена
на тому самому рівні вищої освіти не більше ніж на один семестр за умови
наявності "нульового гранту" (без фінансового забезпечення у приймаючому
ЗВО). Повторна участь на іншому рівні освіти знижує пріоритет учасника на 10
балів.
4.2. Переможцем у конкурсі на здобуття права участі в академічній
мобільності серед наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших
працівників структурних підрозділів Університету є особа, яка набрала більшу
кількість балів за інших учасників конкурсу, виходячи з таких критеріїв:
4.2.1. Академічний профіль (максимум 12 балів). Якісна оцінка позицій
резюме (CV), складеного за формою Europass: структурованість і деталізованість
документу (2 бали); рівень професійної компетентності (1 бал); наявність
розроблених та впроваджених англомовних курсів (1 бал); наявність публікацій,
що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та/або Web of Science (2

бали); особистісні та лідерські якості, досвід міжкультурних комунікацій (2
бали); активна участь у навчальній, науковій, громадській чи іншій суспільно
корисній діяльності (4 бали).
4.2.2. Знання іноземної мови (максимум 6 балів). Оцінюється на підставі
офіційного сертифіката чи іншого офіційного документа (Language Assessment
Sheet), що містить відомості про рівень володіння іноземною мовою зазначений
в угоді між ЗВО-партнерами відповідно до Common European Framework of
Reference for Languages.
4.2.3. Доцільність та мотивація (максимум 3 бали). Якісна оцінка
мотиваційного листа: логічність, послідовність і повнота (1 бал); обґрунтування
доцільності участі в програмі мобільності для співробітника і для Університету
в цілому (1 бал); прагнення працювати для досягнення високих результатів (1
бал).
4.2.4. Mobility Agreement for Teaching/Training (максимум 3 бали). Якісна
оцінка плану мобільності для викладання/стажування - 3 бали.
4.2.5. Лист підтримки від ЗВО-партнера - 6 балів.
4.2.6. Якщо два і більше працівники набрали однакову кількість
конкурсних балів, то перевага надається кандидатам з наявним листом
підтримки,

другим критерієм є рейтинговий бал за план мобільності для

викладання/стажування, третім - мовна компетенція. Перевага також надається
викладачам, які розробили курси іноземною мовою, ініціаторам міжнародних
угод від факультетів та структурних підрозділів. Повторна участь в програмі
Еразмус+ КА1 упродовж одного академічного року знижує пріоритет учасника
на 10 балів.
5. Принципи перезарахування результатів навчання
за програмами академічної мобільності
5.1. Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої
освіти в межах програми академічної мобільності ґрунтується на зіставленні
результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти у ЗВО-

партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою програмою
Університету, в якому здобувач навчається на постійній основі. У випадку
відсутності повної кореляції між системами оцінювання здобувачу вищої освіти
виставляється максимальний бал за шкалою Університету.
5.2. У процесі визнання результатів навчання за програмами академічної
мобільності застосовується система ЄКТС, створена для забезпечення єдиної
міждержавної процедури оцінювання, виміру та порівняння результатів
навчання, передачі документів про навчання у закладах вищої освіти від одного
закладу освіти до іншого, як в Україні, так і поза її межами. Визнання результатів
навчання та перезарахування кредитів ЄКТС, отриманих у результаті участі в
програмі академічної мобільності, є основним принципом та обов’язковою
умовою програм академічної мобільності.
5.3. З метою своєчасного і оптимального визнання результатів навчання за
програмами академічної мобільності здобувачі вищої освіти зобов'язані
упродовж 3 (трьох) робочих днів після завершення академічної мобільності
подати до ВМЗ: заяву про завершення академічної мобільності, копію першої
сторінки закордонного паспорта та сторінки з відмітками про перетин кордону.
ВМЗ упродовж 3 (трьох) робочих днів готує та подає на підпис Ректору наказ про
повернення здобувача вищої освіти з академічної мобільності, що є підставою
початку процедури визнання і перезарахування результатів навчання та/або
ліквідації академічної заборгованості.
5.4. Здобувачі вищої освіти, які знаходяться під час заліковоекзаменаційної сесії на академічній мобільності, мають право ліквідовувати
академічну заборгованість лише після повернення з академічної мобільності на
підставі наказу.
5.5. Учасники програм академічної мобільності для визнання результатів
навчання за програмою академічної мобільності навчання повинні подати на ім’я
Декана: заяву з проханням зарахувати отримані результати, погоджену
Координатором; Learning Agreement; Individual Study Plan; Transcript of Records.

5.6. У разі відсутності в здобувача вищої освіти Transcript of Records на
момент його повернення з академічної мобільності або повернення здобувача
вищої освіти після завершення заліково-екзаменаційної сесії в Університеті, за
поданням Координатора і погодженням з проректором з науково-педагогічної
роботи та міжнародної співпраці видається наказ Ректора про відтермінування
дат заліково-екзаменаційної сесії.
5.7. Результати навчання, отримані під час участі в програмах академічної
мобільності визнаються та перезараховуються відповідно до Learning Agreement
та Transcript of Records у порядку, встановленому цим Наказом не пізніше двох
місяців з дня повернення здобувача з академічної мобільності.
5.8. Після успішного завершення освітніх компонентів, включених до
Learning Agreement та підтверджених Transcript of Records, Університет визнає
узгоджену кількість кредитів у повному обсязі. Кількість кредитів, які здобувачі
вищої освіти мають отримати під час участі у програмі академічної мобільності,
становить 30 кредитів ЄКТС за семестр чи відповідна їм кількість кредитів інших
країн, якщо інше не передбачене договорами про академічну мобільність. У разі,
якщо

кількість

кредитів,

отриманих

учасником

програми

академічної

мобільності є нижчою, ніж передбачена навчальним планом, здобувач вищої
освіти

зобов’язаний

ліквідувати

академічну різницю

у встановленому

Університетом порядку.
5.9. Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у ЗВО-партнері, на
базі якого реалізується право на академічну мобільність, не виконав програму
навчання, то після повернення до Університету, погашення академічної
заборгованості здійснюється шляхом складання ним відповідного іспиту (заліку)
за талоном “К”.
5.10. Навчальна дисципліна із більшою кількістю кредитів ЄКТС у ЗВОпартнері перезараховується у відповідності до кількості кредитів ЄКТС цієї
дисципліни в Університеті. Навчальна дисципліна із меншою кількістю кредитів
ЄКТС у ЗВО-партнері

перезараховується відповідно до здобутої кількості

кредитів у ЗВО-партнері. При цьому, допускається перезарахування декількох

навчальних дисциплін ЗВО-партнера як однієї в Університеті, або однієї
дисципліни ЗВО-партнера як декількох в Університеті.
5.11. На підставі поданих здобувачем вищої освіти документів
Координатор звертається до Вченої ради факультету з клопотанням про визнання
результатів навчання.
5.12. На підставі рішення Вченої ради факультету здійснюється внесення
змін до навчального плану шляхом додавання дисциплін академічної
мобільності в модулі “Навчальний план” інформаційної системи управління
навчальним процесом “Деканат”. Інформація про ЗВО-партнер та терміни
(строки) академічної мобільності вказуються в анкетних даних здобувача вищої
освіти і вносяться у цю ж систему в модулі ПС “Студент. Анкетні дані”.
5.13. Якщо кількість отриманих кредитів перевищує передбачену
навчальним планом, то надлишок вказується в анкетних даних здобувача вищої
освіти шляхом внесення даних у модулі ПС “Студент. Анкетні дані” системи
“Деканат” та пізніше відображається у пункті 6.1. додатка до диплома
європейського зразка.
5.14. На підставі рішення Вченої ради факультету Координатор відображає
перезараховані дисципліни у заліковій книжці здобувача вищої освіти та
затверджує своїм підписом.
5.15. Для внесення результатів академічної мобільності у додаток до
диплома європейського зразка Координатор подає відповідальній особі
факультету Transcript of Records не пізніше, як за місяць до дати закінчення
навчання в Університеті. Копію Transcript of Records Координатор подає в
деканат, а копію Learning Agreement з усіма заповненими сторінками та
завіреними результатами перезарахування - у ВМЗ.
5.16. Для відображення результатів академічної мобільності у додатку до
диплома європейського зразка:
- у пункті 4.3. “Відомості про програму, накопичені індивідуальні кредити
та отримані бали/оцінки” вносити результати перезарахованих дисциплін
відповідно до затвердженого Transcript of Records;

