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ПОЛОЖЕННЯ
про реалізацію права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти
Національного університету “Острозька академія”
І. Загальні положення
1.1. Положення про реалізацію права на академічну мобільність здобувачів
вищої освіти Національного університету “Острозька академія” встановлює порядок
організації участі здобувачів вищої освіти в програмах академічної мобільності
Національного університету “Острозька академія” (далі - НаУОА) на території України
чи поза її межами та здобувачів вищої освіти іноземних закладів вищої освіти в
НаУОА.
1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону
України “Про вищу освіту”, Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 №
579, Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування)
аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників у
провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 411,
постанови Кабінету Міністрів України “Питання стипендіального забезпечення” від
12.07.2004 № 882, Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та
осіб без громадянства, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
01.11.2013 № 1272, галузевих стандартів вищої освіти, Статуту НаУОА та інших
нормативно-правових актів з питань вищої освіти.
1.3. Академічна мобільність - можливість учасників освітнього процесу
навчатися, стажуватися чи здійснювати наукову діяльність в іншому закладі вищої
освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами. Метою академічної
мобільності є підвищення конкурентоспроможності її учасників на внутрішньому та
міжнародному ринку праці.
Академічна мобільність передбачає участь здобувачів вищої освіти в
освітньому процесі закладу вищої освіти (в Україні чи за кордоном), проведення
наукових досліджень з можливістю перезарахування в установленому порядку
освоєних освітніх компонентів, а також участь у програмах культурного обміну при
умові формування фахових / професійних компетентностей, якщо це передбачено
програмами практик.
1.4. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі:
- міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки,
міжнародних програм та проектів;
- договорів НаУОА та іноземними закладами вищої освіти (науковими
установами) та їх основними структурними підрозділами (далі - заклади вищої освіти
(наукові установи) - партнери);

- договорів про співробітництво НаУОА з закладами вищої освіти (науковими
установами) в межах України або їх основними структурними підрозділами;
- договору здобувача вищої освіти НаУОА з закладами вищої освіти
(науковими установами) з власної ініціативи здобувача, підтриманої адміністрацією
університету, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.
1.5. За місцем реалізації права на академічну мобільність можуть бути такі її
форми:
внутрішня академічна мобільність - академічна мобільність, право на яку
реалізується здобувачами вищої освіти у закладах вищої освіти (наукових установах) партнерах в межах України;
міжнародна академічна мобільність - академічна мобільність, право на яку
реалізується здобувачами вищої освіти НаУОА у закладах вищої освіти (наукових
установах) - партнерах поза межами України, а також іноземними здобувачами вищої
освіти у НаУОА.
1.6. Основними видами академічної мобільності є:
ступенева мобільність - навчання у закладі вищої освіти, відмінному від
постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня
вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про
здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше закладів вищої освіти;
кредитна мобільність - навчання у закладі вищої освіти, 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 закладі вищої освіти постійного місця навчання українського чи
іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний період навчання для
таких учасників за програмами кредитної мобільності залишається незмінним.
1.7. Навчання українських та іноземних здобувачів вищої освіти за узгодженими
між закладами вищої освіти (науковими установами) - партнерами освітніми
програмами, що включають програми академічної мобільності, може передбачати
отримання випускниками документа про вищу освіту закладу вищої освіти (наукової
установи) - партнера, а також спільних або подвійних документів про вищу освіту
закладів вищої освіти (наукових установ) - партнерів.
У разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між закладами вищої
освіти, у тому числі іноземними, освітніми програмами заклади вищої освіти мають
право виготовляти та видавати спільні дипломи за зразком, визначеним спільним
рішенням вчених рад таких закладів вищої освіти.
У разі здобуття особою вищої освіти одночасно за двома спеціальностями
(спеціалізаціями) НаУОА має право виготовляти та видавати подвійний диплом за
зразком, визначеним Вченою радою НаУОА.
Документи про вищу освіту двох закладів вищої освіти - партнерів видаються у
разі узгодженого індивідуального плану навчання здобувача вищої освіти на основі
спільної освітньої програми та договору про співпрацю між закладами вищої освіти партнерами.
1.8. Формами академічної мобільності для здобувачів вищої освіти, що
здобувають освітні ступені бакалавра, магістра та доктора філософії є:
навчання за програмами академічної мобільності;
мовне стажування;
наукове стажування;
практика (мовна, навчальна, навчально-ознайомча),
літні та інші школи (при зарахуванні кредитів ЄКТС).

II.

Порядок організації участі здобувачів вищої освіти в програмах
академічної мобільності
2.1. Програми академічної мобільності повинні відповідати спеціальностям,
освітньо-професійним/освітньо науковим програмам, науковим дослідженням та іншим
напрямкам діяльності, що здійснюються НаУОА.
2.2. Здобувачі вищої освіти, які є учасниками програм внутрішньої мобільності,
зараховуються до закладів вищої освіти (наукових установ) - партнерів в Україні як
такі, що тимчасово допущені до освітнього процесу і мають права та обов’язки
здобувачів вищої освіти закладу вищої освіти (наукової установи) в межах України.
Учасники програм академічної мобільності на базі НаУОА
допускаються до
освітнього процесу в університеті наказом ректора на період участі у програмі.
Здобувачі вищої освіти НаУОА допускаються до участі в програмі академічної
мобільності розпорядженням деканату факультету/інституту.
2.3. До участі у програмах академічної мобільності не допускаються студенти
першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
2.4. За домовленістю між університетами ‒ учасниками академічної
мобільності:
здійснюється відбір здобувачів вищої освіти для участі в програмах академічної
мобільності;
регламентуються перелік вимог та документів, необхідних для підтвердження
участі в програмі академічної мобільності, процедура і строк їх подання;
визначаються етапи, фінансові умови, види та форми академічної мобільності,
тривалість і зміст навчання та стажування у закладах вищої освіти (наукових
установах) - партнерах;
визначаються умови визнання результатів навчання, стажування або проведення
наукових досліджень та звітування здобувачів вищої освіти, які беруть участь у
програмах академічної мобільності.
2.5. Загальне керівництво організацією академічної мобільності здобувачів
вищої освіти НаУОА здійснюють декани факультетів/директори інститутів. Програми
академічної мобільності погоджуються керівниками груп забезпечення спеціальностей.
Загальну координацію міжнародної академічної мобільності здійснює відділ
міжнародних зв’язків.
2.6. Відбір учасників програм академічної мобільності, що здійснюються на
основі договорів про співпрацю НаУОА з закладами вищої освіти - партнерами, в тому
числі іноземними, проводиться, як правило, за конкурсом з урахуванням результатів їх
навчання чи професійної діяльності, наукових (творчих) здобутків та знання іноземної
мови, додаткових вимог, передбачених договорами, угодами, контрактами, грантами,
проектами або зазначених в офіційному запрошенні.
2.7. Учасник академічної мобільності зобов’язаний своєчасно та в повному
обсязі підготувати і подати документи, необхідні для реалізації програми академічної
мобільності, передбаченої офіційним запрошенням закладу, що приймає на навчання, а
по завершенні ‒ документи, які підтверджують її виконання.
2.8. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти НаУОА здійснюється без
збільшення нормативного терміну навчання за спеціальністю під час навчального чи
календарного року або під час канікул чи академічної відпустки.
2.9. На термін навчання за програмами академічної мобільності здобувач вищої
освіти за необхідності оформляють індивідуальний план навчання.
2.10.
За умови проходження практики за програмою академічної мобільності
звіт про участь у програмі зараховується разом з іншими визначеними програмою
практики документами як матеріали практики від бази практики (захист практики
відбувається у порядку визначеному положенням про проведення практики здобувачів
вищої освіти НаУОА).

2.11. Здобувачеві вищої освіти, який бере участь в академічній мобільності на
базі НАУОА, відповідний факультет/навчально-науковий інститут або провідний
фахівець аспірантури та докторантури за результатами участі в академічній
мобільності готує академічну довідку, яка містить інформацію про виконане ним
навчальне навантаження із вказівкою переліку вивчених освітніх компонентів,
кількості отриманих балів за національною шкалою, 100-бальною шкалою, оцінкою
ЄКТС.
2.12. Здобувачі вищої освіти, які беруть участь у програмах академічної
мобільності, визначають орієнтовний перелік освітніх компонентів, які вони бажають
вивчати в закладах вищої освіти, що приймають на навчання. Після зіставлення
компетентностей деканатом факультету/інституту пропонується перелік дисциплін у
закладі вищої освіти - партнері, результати вивчення яких можуть бути враховані при
підведенні підсумків навчання. Обов’язковою умовою участі у програмі академічної
мобільності є погодження умов зарахування результатів вивчення дисциплін у закладі
вищої освіти - партнері з викладачами навчальних компонентів НаУОА згідно з
ОПП/ОНП. Програма академічної мобільності також погоджується керівником групи
забезпечення спеціальності на основі визначення освітніх компонентів, які учасник
академічної мобільності вивчатиме у закладі вищої освіти, що приймає на навчання.
Керівник групи забезпечення спеціальності погоджує програму академічної
мобільності за умови можливості перезарахування не менше 25% загальної кількості
кредитів ЄКТС (результатів навчання) вибраних освітніх компонентів, вивчення яких
припадає на період участі у програмі. У НаУОА перезараховуються освітні компоненти
закладу вищої освіти - партнера, якщо отримані компетентності і обсяг у кредитах
ЄКТС відповідають освітнім компонентам НаУОА не менш ніж на 60 %.
Якщо перелік дисциплін не погоджено до початку участі здобувача вищої
освіти у програмі академічної мобільності, НаУОА не має зобов’язань перед учасником
програми академічної мобільності щодо обов’язкового перезарахування результатів
цих дисциплін.
Якщо з незалежних від здобувача вищої освіти причин університет-партнер
змінює перелік обраних і затверджених дисциплін, за згодою керівника групи
забезпечення спеціальності допускається затвердження переліку зі змінами.
2.13. Навчальний план здобувача вищої освіти за погодженням з керівником
групи забезпечення спеціальності та/або науковим керівником (для аспірантів) може
бути змінений з урахуванням заміни освітніх компонентів, що вивчаються в НаУОА,
освітніми компонентами, що будуть вивчатися в закладі вищої освіти, який приймає на
навчання, з подальшою заміною зазначених компонентів у додатку до диплому про
вищу освіту.
При цьому вибіркові дисципліни можуть бути зараховані беззастережно за
умови наявності вибіркових дисциплін в освітній програмі НАУОА та зіставлення
кількості кредитів ЄКТС. При оцінюванні обов’язкових дисциплін можуть бути
враховані результати вивчення дисциплін у закладі вищої освіти - партнері за умови
формування відповідних фахових компетентностей (за згодою викладача).
2.14. Для навчання за програмами академічної мобільності між здобувачем
вищої освіти і НаУОА укладається двосторонній договір про навчання. Договір про
навчання може передбачати можливість внесення змін до попередньо узгодженої
програми навчання за згодою НаУОА.
2.15. Участь у програмі академічної мобільності складається з таких етапів:
1) заява про участь у програмі академічної мобільності (додаток 1). Інформація
про всі актуальні програми академічної мобільності в рамках співпраці НаУОА з
іншими закладами вищої освіти, в тому числі іноземними, та умови участі в них
розміщується на веб-сайті НаУОА. Заяву погоджує декан факультету / директор
навчально-наукового інституту, начальник відділу міжнародних зв’язків (у разі участі

в програмі міжнародної академічної мобільності на основі угоди НаУОА з
університетами-партнерами).
2) конкурсний відбір. За результатами такого відбору до певної програми
мобільності на основі співбесіди, перевірки знань іноземної мови та результатів
навчання (рейтинг), потенційний учасник програми академічної мобільності отримує
індивідуальне запрошення від закладу вищої освіти, що приймає на навчання, де
прописані терміни та умови навчання. При потребі потенційний учасник мобільності
забезпечує переклад запрошення на українську мову (у разі участі у програмі
міжнародної академічної мобільності).
3) узгодження освітніх компонентів.
4) оформлення розпорядження деканату про участь здобувачів вищої освіти у
програмі академічної мобільності (додаток 3).
За умови участі у програмі академічної мобільності здобувача вищої освіти з
власної ініціативи до деканату факультету/навчально-наукового інституту, а аспірант провідному фахівцю аспірантури та докторантури для підготовки розпорядження не
пізніше, ніж за 7 (сім) робочих днів до початку програми подає необхідні документи
(заява, запрошення та переклад запрошення, договір про навчання, індивідуальний
графік навчання та дозвільні документи на матеріали, що вивозяться за кордон (за
необхідності);
5) укладення договору про навчання (додаток 2), що визначає програму
академічної мобільності із зазначенням та погодженням освітніх компонентів, які
будуть вивчатися у закладі вищої освіти, що приймає на навчання, фінансових та інших
умов навчання за програмою академічної мобільності.
6) оформлення (при потребі) здобувачем вищої освіти в установленому порядку
індивідуального плану навчання для вивчення освітніх компонентів, які не будуть
вивчатися в закладі вищої освіти, що приймає на навчання.
7) звіт про участь у програмі та перезарахування результатів навчання. В 10денний термін після повернення до НаУОА здобувач вищої освіти подає документ,
який відображає його навчальні здобутки до деканату факультету/інституту чи
провідному фахівцю аспірантури та докторантури. Декан факультету/директор
інституту розпорядженням здійснює перезарахування результатів навчання для
учасників програми академічної мобільності.
Протягом місяця здобувач вищої освіти має закрити академічну заборгованість з
тих компонентів навчального плану, які передбачені семестровим контролем і які не
було перезараховано за результатами навчання в закладі вищої освіти - партнері.
2.16. Облік здобувачів вищої освіти, які беруть участь у програмах академічної
мобільності, ведуть відповідні деканати факультетів/навчально-наукових інститутів,
провідний фахівець аспірантури та докторантури та відділ міжнародних зв’язків.
2.17. За здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому закладі вищої
освіти (науковій установі) - партнері на території України чи поза її межами
зберігаються місце навчання та виплата стипендії згідно із законодавством протягом
навчання, стажування чи провадження наукової діяльності в іншому закладі вищої
освіти (науковій установі) - партнері на території України чи поза її межами.
Учасник програми академічної мобільності заявою має право відмовитись від
стипендії в НаУОА на період участі в програмі.
2.18. Особи, які беруть участь у програмі академічної мобільності, не
відраховуються зі складу здобувачів вищої освіти на період реалізації права на
академічну мобільність та обліковуються в Єдиній державній електронній базі з питань
освіти.
2.19. Кількість кредитів, отриманих у закладі, який приймає на навчання, має
відповідати кількості кредитів періоду навчання в НаУОА.

Рекомендована кількість кредитів, які мають бути отримані здобувачем вищої
освіти під час участі у програмі академічної мобільності в обох університетахпартнерах, становить не менше:
30 кредитів ЄКТС за семестр;
60 кредитів ЄКТС за рік.
III.
Академічна мобільність іноземних здобувачів вищої освіти
3.1. Іноземні здобувачі вищої освіти, що реалізують право на академічну
мобільність в рамках договорів про співробітництво між НаУОА та іноземними
закладами вищої освіти (науковими установами) - партнерами, можуть бути зараховані
на навчання до НаУОА:
- за рахунок коштів міжнародних програм та організацій;
- за рахунок власних надходжень закладів вищої освіти;
- за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб
- на умовах безоплатного навчання у разі взаємного обміну здобувачами вищої
освіти, в тому числі за спільними освітніми програмами, які передбачають
отримання спільного або подвійного документа (документів) про вищу освіту на
умовах безоплатного навчання у разі міжнародного обміну здобувачами вищої
освіти, якщо кількість таких іноземних здобувачів вищої освіти не перевищує
кількість здобувачів вищої освіти НаУОА, які навчаються в іноземному закладі
вищої освіти - партнері в межах програм академічної мобільності відповідно до
укладених між НаУОА та іноземними закладами вищої освіти договорів про
міжнародну академічну мобільність.
3.2. Заявки від закордонних закладів вищої освіти та індивідуальні заявки
іноземних громадян на участь у програмах академічної мобільності приймає відділ
міжнародних зв’язків та інформує факультети/навчально-наукові інститути про
отримані заявки на участь в програмах академічної мобільності.
3.3. Деканат факультету/навчально-наукового інституту погоджує програму
академічної мобільності іноземного громадянина з керівником групи забезпечення
спеціальності, деканом факультету/директором навчально-наукового інституту та
проректором з науково-педагогічної роботи і подає у відділ міжнародних зв’язків.
3.4. У разі підтвердження закордонним закладом вищої освіти або іноземним
громадянином наміру брати участь у програмі академічної мобільності НаУОА на
запропонованих умовах відділ міжнародних зв’язків готує лист-згоду та всі документи,
необхідні для прийому іноземного громадянина.
3.5. Підставою для зарахування іноземного громадянина до НаУОА для
виконання програми організованої академічної мобільності є угода між НаУОА та
закладами вищої освіти - партнерами, або іноземним громадянином та НаУОА у разі
персонального звернення іноземного громадянина для реалізації програми академічної
мобільності.
3.6. Під час перебування у НаУОА за програмами міжнародної академічної
мобільності іноземні здобувачі вищої освіти отримують в університеті статус вільного
слухача (передбачає опанування освітніх компонентів). Проект наказу про зарахування
іноземного громадянина на програму академічної мобільності та його відрахування
готує деканат відповідного факультету/інституту. При обранні здобувачем вищої
освіти дисциплін, які читаються на різних факультетах/інституті, документацію готує
факультет/інститут, на якому обрано більше курсів. У разі проходження наукового
стажування, практики деканатом готується проект наказу про проходження наукового
стажування, практики із призначенням керівника стажування чи практики. Копії
документів передаються деканатом у відділ міжнародних зв’язків.
3.7. Іноземний громадянин може пропонувати зміни до переліку вибраних
освітніх компонентів упродовж двох тижнів з моменту початку занять, що
затверджуються в установленому порядку.

3.8. За результатами виконання іноземним громадянином програми академічної
мобільності в НаУОА відділ міжнародних зв’язків скеровує до закладу вищої освіти партнера документ, який підтверджує її виконання відповідно до укладеної угоди.
3.9. Консультантом іноземного громадянина, який прибув до НаУОА за
програмою академічної мобільності, є співробітник відділу міжнародних зв’язків. У
разі, якщо за програмою академічної мобільності передбачено стажування або
практика, за поданням декана факультету/директора навчально-наукового інституту
призначають керівника стажування або практики, який після завершення терміну
програми надає висновок про результати стажування чи практики.
VI.
Визнання результатів навчання
4.1. Визнання результатів навчання здійснюється на основі ЄКТС.
4.2. Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої
освіти в межах програми академічної мобільності повинне ґрунтуватися на зіставленні
результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти у закладі вищої
освіти - партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою програмою НаУОА.
4.3. Після опанування/завершення низки освітніх компонентів, передбачених
договором про навчання і підтверджених академічною довідкою (або іншим
документом), яку надав заклад вищої освіти (наукова установа), що приймає на
навчання, НаУОА повинен повністю визнати узгоджену кількість кредитів ЄКТС та
результати навчання по кожному з узгоджених освітніх компонентів, перезарахувати їх
в освітню програму здобувача вищої освіти без додаткової атестації та
використовувати їх для виконання кваліфікаційних вимог.
При проведенні процедури визнання результатів навчання учасника
міжнародної академічної мобільності оцінюють результати його навчання, порівнюють
обсяги освітніх компонентів, вивчених у закордонному закладі вищої освіти,
враховують одержані компетентності, але не встановлюють їх ідентичності щодо
змісту тих вибіркових освітніх компонентів, які вони замінили.
4.4. У разі часткового невиконання програм навчання в НаУОА та закладі
вищої освіти, що приймає на навчання, здобувачеві вищої освіти встановлюють
індивідуальний навчальний графік для ліквідації академічної заборгованості, що
виникла за період участі у програмі академічної мобільності (така різниця повинна
бути ліквідована в період 1 місяця після завершення програми згідно з навчальним
планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки, ОПП) у
НаУОА). Незадовільні оцінки з освітніх компонентів, які визначені як ті, що можуть
бути перезараховані, отримані учасником академічної мобільності під час навчання в
закладі вищої освіти, що приймає на навчання, є академічними заборгованостями із цих
освітніх компонентів та ліквідовуються відповідно до Положення про порядок
ліквідації академічної заборгованості та повторне вивчення дисциплін у
Національному університеті “Острозька академія”.
Учасник академічної мобільності має право на зарахування освітніх
компонентів, вивчених у закладі вищої освіти, що приймає на навчання, понад
нормативну кількість кредитів.
ПОГОДЖЕНО:
Проректор з науково-педагогічної роботи
Начальник відділу міжнародних зв’язків
Юрисконсульт

Додаток 1
до Положення про реалізацію
права на академічну
мобільність здобувачів вищої
освіти Національного
університету “Острозька
академія”
Ректору
Національного університету
«Острозька академія» проф.
Пасічнику І.Д.
здобувача
вищої
освіти
групи____
ПІБ здобувача вищої освіти
Заява
Прошу дати дозвіл на участь у програмі академічної мобільності
___________________________ , яка передбачає навчання (стажування) в
___________________ (назва закладу, що приймає на навчання) з __________ до
_______ .
Витрати на участь у програмі здійснюватимуться за рахунок отриманого гранту
(особистих коштів, коштів приймаючої сторони тощо).
Дата
Погоджено:
Декан факультету/директор інституту
Начальник відділу міжнародних зв’язків

підпис

Додаток 2
до Положення про реалізацію права
на академічну мобільність здобувачів
вищої освіти Національного
університету “Острозька академія”

ДОГОВІР №____
про навчання за програмою академічної мобільності
Національний університет “Острозька академія” (далі — НаУОА) в особі ректора Пасічника Ігоря
Демидовича,
який
діє
на
підставі
Статуту
та__________________________________________________________ (ПІБ) (далі - Здобувач вищої освіти)
уклали цей договір про таке:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
НаУОА скеровує на навчання за програмою академічної мобільності здобувача вищої освіти:
1.1.1. Факультет, напрям підготовки/спеціальність ___________________ ____________________
;
1.1.2. Рівень вищої освіти______________, рік навчання______, форма навчання______________;
1.1.3. Вид та форма академічної мобільності_____________________________________________;
1.1.4. Період навчання за програмою академічної мобільності з____________________ р. по
______________ р., семестр__________ ,_____ /_____ навчальний рік реалізації академічної мобільності.
1.1.5. Заклад, що приймає на навчання_________________________________________________ .
1.2.
Завдання програми академічної мобільності:
1) підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки здобувача вищої освіти, ефективності
його наукових досліджень;
2) підвищення рівня володіння іноземною мовою;
3) _______________________________________________________________________________ ;
4) _______________________________________________________________________________ ;
5) _______________________________________________________________________________ ;
1.3.
Орієнтовна інформація про освітню програму у закладі, що приймає на навчання (за
програмами академічної кредитної мобільності) та умови перезарахування цих освітніх компонентів у
НаУОА:
Освітні компоненти у закладі, який приймає на Відповідні освітні компоненти у НаУОА, які університет
навчання*
погоджується перезарахувати

Код
Назва
компонен та компоне
(за
нта
наявності)

Кількість
кредитів
ЄКТС

Семестр

Загальна кількість кредитів ЄКТС:

Код
компонента
(за
наявності)

Назва
компон
ента**

Кількість
кредитів
ЄКТС

Загальна кількість кредитів ЄКТС:

Тип
компонента
(обов’язко
вий/вибір
ковий)

Семестр

*У договір мають бути внесені всі орієнтовні освітні компоненти, які будуть вивчатися
здобувачами вищої освіти у закладі, який приймає на навчання.
**Назва освітнього компонента у НаУОА для обов’язкових компонентів та назва компонента у
закладі, що приймає на навчання, для вибіркових компонентів.
1.4.
Після успішного завершення програми академічної мобільності закладом, який приймає
на навчання, здобувачу вищої освіти видається____________________ (диплом, сертифікат, академічна
довідка тощо), в тому числі сформований за допомогою електронної системи документообігу, і є
підставою для перезарахування освітніх компонентів у НаУОА за програмами академічної кредитної
мобільності.
1.5
Фінансування участі у програмі академічної мобільності здійснюється за рахунок
_____________________________________________________________________ (за рахунок
отриманого гранту, особистих коштів здобувача вищої освіти, коштів закладу, що приймає на навчання,
тощо).
2.
ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА НаУОА
2.1.
НаУОА зобов‘язаний:
2.1.1. Забезпечити організацію навчання здобувача вищої освіти за програмою академічної
мобільності, а саме щодо узгодження освітніх програм та індивідуального плану навчання, визначення
орієнтовних освітніх компонентів для перезарахування програмних результатів навчання.
2.1.2. Інформувати про правила та вимоги в НаУОА щодо організації навчання здобувача вищої
освіти за програмою академічної мобільності, встановлювати строк та форму подання здобувачем вищої
освіти інформації про результати навчання за програмою академічної мобільності.
2.1.3. Здійснити перезарахування освітніх компонентів, погоджених до перезарахування у п.1.3.
цього Договору та успішно опанованих здобувачем вищої освіти під час його навчання за програмою
академічної мобільності згідно з Положенням про реалізацію права на академічну мобільність
здобувачів вищої освіти Національного університету “Острозька академія” (далі - Положення).
2.1.4. Здійснювати наставництво здобувача вищої освіти в процесі участі у програмі академічної
мобільності в закладі, що приймає на навчання.
2.1.5. Зберігати за здобувачем вищої освіти місця навчання в період його участі у програмі
академічної мобільності.
2.2. НаУОА має право:
2.2.1. Вимагати від здобувача вищої освіти під час навчання за програмою академічної
мобільності виконання усіх правил та вимог, що встановлені НаУОА та закладом, що приймає на
навчання.
2.2.2. Вимагати від здобувача вищої освіти надання інформації про результати навчання за
програмою мобільності в закладі, що приймає на навчання, протягом періоду навчання, після
завершення навчання за програмою академічної мобільності згідно з цим Договором та Положенням.
2.2.3. Здійснювати перезарахування освітніх компонентів, опанованих здобувачем вищої освіти
за програмою академічної мобільності лише у разі виконання умов Положення.
3.
ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В
ПРОГРАМІ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
3.1.
Здобувач вищої освіти зобов'язаний:
3.1.1.
Виконувати усі вимоги законодавства, Статуту, Положення НаУОА з організації
освітнього процесу, законодавства країни перебування, вимог закладу, що приймає на навчання, у тому
числі виконувати навчальні плани, програми нормативних і вибіркових освітніх компонентів,
дотримуватись навчальної дисципліни, цього Договору.
3.1.2.
Вчасно прибути до місця навчання.
3.1.3.
Успішно пройти навчання у строки, визначені цим Договором.
3.1.4. Після завершення навчання в закладі, що приймає на навчання, вчасно повернутися до
НаУОА для продовження навчання.
3.1.5. Після завершення навчання в закладі, що приймає на навчання, надати у встановленому
в НаУОА порядку документи, зокрема:
1) документ з переліком та результатами вивчення освітніх компонентів, кількістю кредитів,
інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків, завірений в установленому порядку
закладом, що приймає на навчання;
2)
звіт про результати навчання за програмою академічної мобільності.
3.2.
Здобувач вищої освіти має право:
3.2.1. Отримувати необхідну інформацію щодо участі у програмах академічної мобільності.
3.2.2. Надавати та отримувати інформацію для розробки матеріалів на виконання цього
Договору.
3.2.3. За умови погодження програми академічної мобільності і вчасного надання результатів
участі у програмі академічної мобільності перезарахувати у НаУОА освітні компоненти згідно з п.1.3 до
цього Договору та Положенням.
4.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ
ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

4.1.
За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть
відповідальність згідно із законодавством, цим Договором.
4.2. У разі невиконання або неналежного виконання здобувачем вищої освіти умов цього
Договору, здобувач вищої освіти може бути відрахований у встановленому в НаУОА порядку.
4.3.
НаУОА не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за цим Договором,
якщо таке невиконання сталося з вини закладу, що приймає на навчання, зміни нормативно-правових
актів, умов навчання за програмою академічної мобільності, які змінюють встановлені цим Договором
умови.
4.4.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
взятих на себе зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин), які виникли під час дії цього Договору, та підтверджені у
встановленому законодавством порядку уповноваженими органами.
4.5.
Спори, які виникають між Сторонами за цим Договором або його виконанням,
вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, спір вирішується у
судовому порядку за підвідомчістю, підсудністю, що передбачені законодавством України.
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1.
Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє
до__________________ 20__ р.,
але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами передбачених ним зобов’язань.
5.2. Договір розривається:
5.2.1. за згодою сторін;
5.2.2.
у разі неможливості виконання стороною договору своїх зобов’язань у зв’язку з
прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором про навчання за
програмою академічної мобільності, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;
5.2.3.
у разі ліквідації НаУОА або ліквідації закладу, що приймає на навчання, якщо не
визначений правонаступник або смерті здобувача вищої освіти;
5.2.4.
у разі відрахування з НаУОА здобувача вищої освіти, який бере участь у програмі
академічної мобільності порядку визначеному чинним законодавством України;
5.2.5. за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін
умов договору.
5.3. Дія договору тимчасово припиняється у разі надання здобувачу вищої освіти академічної
відпустки відповідно до законодавства на весь строк такої відпустки, про що вносяться відповідні зміни
до договору.
5.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не
врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для
кожної із Сторін.
6.2. Зміни до цього Договору сторони вносять шляхом оформлення додаткового договору.
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Національний університет
«Острозька академія»
Рівненська обл., м. Острог 35800
вул. Семінарська, 2
код 22554101
р/р _______________________
ДКС України
МФО 820172
тел. (03654) 23454
Ректор ____________________________
І.Д.Пасічник
М.П.

Здобувач вищої освіти
ПІБ
Адреса
Паспорт: № та серія
ким виданий
ІПН
тел.
__________________________/ПІБ

Погоджено:
Керівник групи забезпечення спеціальності
Декан факультету/директор навчально-наукового інституту/провідний фахівець аспірантури та
докторантури
Проректор з науково-педагогічної роботи
Начальник відділу міжнародних зв’язків (у разі участі у міжнародній програмі академічної мобільності)
Начальник юридичного відділу

Додаток 3
до Положення про реалізацію
права на академічну мобільність
здобувачів вищої освіти
Національного університету
“Острозька академія”
Національний університет «Острозька академія»
_______________факультет/Інститут ______________
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№___
___ ______________20__ р.

м.Острог

Про зарахування результатів навчання
в університеті __________ (м. __________, країна)
студенту/ці бакалаврату/ магістеріуму
спеціальності ____________________
групи ______________
ПІП
Згідно з ч.1 ст. 62 Закону України “Про вищу освіту”, п.5.1, п. 5.2, п. 5.4
Положення про академічну мобільність студентів Національного університету
“Острозька академія” та у зв’язку із участю у студентській програмі обміну на _____
семестр __________ н.р.
1.
Дозволяю
студенту/ці
бакалаврату/магістратури
напряму
підготовки/спеціальності ________ групи ________ ПІП навчатись у _____ семестрі
__________ н.р. в університеті _____________ (м. __________, країна)
2.
Пропоную розглянути можливість перезарахування оцінок з таких
дисциплін:
Назва
Назва навчальної дисципліни Погоджено:
Примітка
навчальної
в закладі вищої освіти дисципліни
в партнері
НаУОА
_______________________
(кількість
(кількість кредитів ЄКТС)
кредитів ЄКТС)
“назва
дисципліни”
(___ кредити)

“назва дисципліни”
кредити)

“назва
дисципліни”
(___ кредити)

“назва дисципліни”
кредити)

“назва
дисципліни”
(___ кредити)

“назва дисципліни”
кредити)

(___ ПІП викладача
_______________
підпис___________

(___ ПІП викладача
_______________
підпис__________

(___ ПІП викладача
_______________
підпис ___________

Погоджено:
Керівник групи забезпечення спеціальності
Декан факультету/ Директор інституту _________

___________
ПІП

ПІП

