ВИМОГИ І ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ
для участі у програмі студентської мобільності УКУ
Претенденти до участі в програмі на момент подання повинні:
 бути студентами однієї зі стаціонарних навчальних програм УКУ;
 навчатися на 2-5 курсах;
 мати чинний закордонний паспорт;
 мати середній навчальний бал за не нижче 80 балів і не мати жодних академічних
заборгованостей;
 володіти іноземною мовою на рівні B2;
 підтвердити здатність навчатися на іншомовних курсах (підтвердженням може
бути Сертифікат участі у літній мовній школі УКУ, письмове підтвердження про
відвідування навчальних курсів іноземною мовою в УКУ);
 приймати активну участь у житті спільноти УКУ(письмово підтверджена участь в
додаткових мовних клубах, наукових семінарах, зустрічах з гістьми УКУ –
Студентське Портфоліо);
 мати рекомендацію до перебування на семестровому навчанні за кордоном від
своїх наукових керівників, а також погодження від деканатів;
 заповнити анкету участі і надіслати її на електронну адресу Сектору міжнародних
академічних зв’язків international@ucu.edu.ua не пізніше зазначеного дедлайну;
 пройти співбесіду англійською мовою із представниками конкурсної комісії УКУ
та унівеситета-партнера.
Студенти самостійно обирають програму і країну перебування з меню,
запропонованого кожного року. Відбір студента затверджується конкурсною комісією
відповідно до зацікавлень студента та наявності місць на кожній програмі. Студенти, які
приймають участь в програмі семестрової мобільності не можуть одночасно подаватися на
інші програми студентської мобільності УКУ, зокрема на програми літніх стажувань.
Студенти несуть відповідальність за підготовку своїх особистих документів для
подорожі (закордонний паспорт, страхування, віза), а також витрати, пов’язані з
отриманням віз, подорожжю, здачею сертифікованих мовних іспитів (у разі потреби).
Для регулювання процесу подолання семестрової академічної різниці студент у
співпраці з деканатами і кафедрами до моменту виїзду повинен узгодити вибрані курси в
університеті-партнері із навчальним планом УКУ. Кредити, отримані під час семестрового
навчання, за згодою деканату можуть бути перезараховані студентові, якщо було
встановлено їх відповідність навчальній програмі УКУ.
Усі учасники зобов’язані вчасно повернутися до УКУ без загрози зриву початку
наступного навчального семестру і прозвітуватись про свою участь у програмі. Студенти,
які приймають участь у програмі мобільності, після повернення з навчання зобов’язані
повністю подолати «академічну різницю» з навчальним планом УКУ, якщо така виникне.
Сектор міжнародних академічних зв’язків
international@ucu.edu.ua
вул. Свєнціцького 17, кім. 212
Тел.: (38/032) 240-99-40 (внут.3263)

