


КОНКУРС
на участь у програмах міжнародної 

студентської мобільності
(семестрове навчання за кордоном) 

в 2018-2019 навчальному році

Дедлайн для подачі документів - 23 березня 2018 року, 23:59 год.



• навчання на одній зі стаціонарних навчальних програм УКУ;
• навчання на 2 - 5 курсах;
• чинний закордонний паспорт;
• середній навчальний бал не нижче 80, відсутність академічних 

заборгованостей;
• володіння іноземною мовою на рівні не нижче B2;
• підтвердження здатності навчатися на курсах з іноземною мовою викладання 

(письмове підтвердження про здобуття кредитів за щонайменше два курси з 
іноземною мовою викладання в УКУ / підтвердження зарахування на них; участь 
в літніх школах (окрім мовних); проходження онлайн-курсів (наявність 
сертифікатів Coursera, Prometheus тощо));  

• активна участь в житті спільноти УКУ;
• рекомендація для семестрового навчання за кордоном від викладачів / наукових 

керівників, а також погодження від деканатів.

ВАЖЛИВО! Кожен студент УКУ має право на участь в програмі тільки 1 раз за 
весь час навчання

КРИТЕРІЇ УЧАСТІ В КОНКУРСІ:



1. заповнена Аплікаційна форма;
2. рекомендація від викладача / наукового керівника / керівника 
      навчальної програми / деканату;
3. CV у форматі Europass;
4. мотиваційний лист англійською мовою із роз’ясненням вибору 

закордонного університету (до 1 сторінки);
5. копія першої сторінки закордонного паспорта;
6. табель академічної успішності (official academic transcripts);
7. підтвердження про відвідування щонайменше двох навчальних курсів з 

іноземною мовою викладання;
8. міжнародний сертифікат про рівень знання іноземної мови (TOEFL чи 

IELTS) / результати тесту УКУ на рівень англійської мови В2.

Скановані копії документів необхідно надіслати одним файлом у визначеному 
порядку в форматі pdf на електронну адресу Сектору міжнародних академічних 
зв’язків: international@ucu.edu.ua. Дедлайн - 23 березня 2018 року, 23:59 год.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

http://international.ucu.edu.ua/konkurs-na-uchast-u-programah-mizhnarodnoyi-akademichnoyi-mobilnosti-v-osinnomu-vesnyanomu-semestrah-2018-2019-navchalnogo-roku/
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
mailto:international@ucu.edu.ua


Розклад тестувань:
● 5 березня, 15:30 - 17:30
● 6 березня, 11:30 - 13:30                 комп’ютерний клас 002, вул. Свєнціцького, 17 
● 7 березня, 15:30 - 17:30

ВАЖЛИВО! 
1. Тестування відбувається в електронному режимі
2. Для проходження тестування необхідно бути залогованим у системі CMS УКУ
3. На тестування необхідно приходити зі своїми навушниками

Структура тесту:
● аудіювання (listening);
● читання (reading);
● використання англійської мови (use of English);
● письмо (writing) - есе (140-190 слів) на визначену тематику.

Тривалість тесту - 1 год. 30 хв.

УВАГА! Необхідна попередня реєстрація: https://goo.gl/forms/ZKUL20fbjPU32oxL2

ТЕСТУВАННЯ 
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ:

https://goo.gl/forms/ZKUL20fbjPU32oxL2


ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

До 23 березня 2018 р. - конкурс анкет учасників

Після 30 березня 2018 р. - Скайп-співбесіда із представниками 
університетів-партнерів
ВАЖЛИВО! Перемога в Конкурсі, організованому Сектором 
міжнародних академічних зв’язків УКУ, не гарантує студентові 
участі у програмі академічної мобільності.
Остаточне рішення про зарахування студента на семестрове 
навчання приймає університет-партнер

До 30 березня 2018 р. - співбесіди іноземною мовою та 
оголошення попередніх результатів



Розклад тестувань:
● 5 березня, 15:30 - 17:30
● 6 березня, 11:30 - 13:30                 комп’ютерний клас 002, вул. Свєнціцького, 17 
● 7 березня, 15:30 - 17:30

ВАЖЛИВО! 
1. Тестування відбувається в електронному режимі
2. Для проходження тестування необхідно бути залогованим у системі CMS УКУ
3. На тестування необхідно приходити зі своїми навушниками

Структура тесту:
● аудіювання (listening);
● читання (reading);
● використання англійської мови (use of English);
● письмо (writing) - есе (140-190 слів) на визначену тематику.

Тривалість тесту - 1 год. 30 хв.

Необхідна попередня реєстрація: https://goo.gl/forms/8Uur0fI8uoMqrVay2

ПІДГОТОВКА ТА ЗВІТНІСТЬ:

Квітень - травень 2018: 
1. проведення орієнтаційної сесії для студентів, 

рекомендованих для участі в програмах 
академічної мобільності;

2. оформлення документів. Сектор міжнародних академічних зв’язків 
надає інституційну та консультаційну допомогу

Важливо! 
Участь в орієнтаційній сесії є обов’язковою.
Участь у програмі академічної мобільності зобов’язує 
студента до звітування (під час мобільності та після 
повернення додому). Різні форми звітності будуть 
презентовані під час орієнтаційної сесії.

https://goo.gl/forms/8Uur0fI8uoMqrVay2


1. Академічна мобільність в рамках програми Erasmus+:
● University of Wurzburg, Germany
● European University Viadrina, Germany
● Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
● Protestant Theological University, the Netherlands
● Tilburg University, the Netherlands
● LCC International University, Lithuania
● Thomas More, Belgium

2. Академічна мобільність в рамках програми 
      двосторонньої співпраці:

● St. Mary’s University, Canada

УНІВЕРСИТЕТИ-ПАРТНЕРИ УКУ:



Навчальні програми: Богослов’я

Навчальний рівень: бакалаври з 2 курсу, 

магістри, аспіранти

Кількість стипендій: 1 х 5 місяців

Розмір стипендії: 800 євро/міс. + travel grant

Період навчання: 

осінній семестр: 15/10/2018 – 09/02/2019 

Більше інформації про університет тут: 
http://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying-in-wuerzburg/exchange-students/

UNIVERSITY OF WURZBURG, 
GERMANY

http://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying-in-wuerzburg/exchange-students/


Навчальні програми: Історія, Artes Liberales,

Медіакомунікації

Навчальний рівень: бакалаври з 2 курсу, 

магістри

Кількість стипендій: 1 х 5 місяців

Розмір стипендії: 800 євро/міс. + travel grant

Період навчання: 

осінній семестр: 01/10/2018 – 28/02/2019 

Більше інформації про університет тут: 
https://www.europa-uni.de/en/internationales/Students/Incomings/index.html

EUROPEAN UNIVERSITY VIADRINA, 
GERMANY

https://www.europa-uni.de/en/internationales/Students/Incomings/index.html


Навчальні програми: Богослов’я, Журналістика

Навчальний рівень: бакалаври з 2 курсу, магістри

Кількість стипендій: 1 х 5 місяців

Розмір стипендії: 800 євро/міс. + travel grant

Період навчання: 

осінній семестр: жовтень 2018 – лютий 2019 

Більше інформації про університет тут:  
http://upjp2.edu.pl/erasmus/erasmus

PONTIFICAL UNIVERSITY OF JOHN 
PAUL II IN KRAKOW, POLAND

http://upjp2.edu.pl/erasmus/erasmus


Навчальні програми: Богослов’я 

Навчальний рівень: бакалаври з 2 курсу, 

магістри, аспіранти

Кількість стипендій: 1 х 4 місяці

Розмір стипендії: 800 євро/міс. + travel grant

Період навчання: 

осінній семестр: вересень 2018 – січень 2019 

Більше інформації про університет тут: 
https://www.pthu.nl/en/Prospective_Students/Studentexchange/

PROTESTANT THEOLOGICAL 
UNIVERSITY, THE 
NETHERLANDS

https://www.pthu.nl/en/Prospective_Students/Studentexchange/


Навчальні програми: Богослов’я 

Навчальний рівень: бакалаври з 2 курсу, 

магістри, аспіранти

Кількість стипендій: 2 х 4 місяці

Розмір стипендії: 800 євро/міс. + travel grant

Період навчання: 

осінній семестр: вересень 2018 – січень 2019 

Більше інформації про університет тут: 
https://www.tilburguniversity.edu/education/exchange-programs/

TILBURG UNIVERSITY,
THE NETHERLANDS

https://www.tilburguniversity.edu/education/exchange-programs/


Навчальні програми: Психологія, Історія 

(International Relations and Development)

Навчальний рівень: бакалаври з 2 курсу

Кількість стипендій: 1 х 4 місяці

Розмір стипендії: 800 євро/міс. + travel grant

Період навчання: 

осінній семестр: вересень - грудень 2018 

Більше інформації про університет тут: 
https://www.lcc.lt/home/study-abroad/cie/erasmus-2/erasmus-incoming-students/

LCC INTERNATIONAL UNIVERSITY,
LITHUANIA

https://www.lcc.lt/home/study-abroad/cie/erasmus-2/erasmus-incoming-students/


Навчальні програми: Соціальна педагогіка / 

Соціальна робота 

Навчальний рівень: бакалаври з 2 курсу

Кількість стипендій: 2 х 3 місяці

Розмір стипендії: 800 євро/міс. + travel grant

Період навчання: 

осінній семестр: вересень - грудень 2018 

Більше інформації про університет тут: 
https://www.thomasmore.be/node/1521

THOMAS MORE, BELGIUM

https://www.thomasmore.be/node/1521


Навчальні програми: Соц. педагогіка / Соц. робота

Навчальний рівень: бакалаври з 2 курсу

Кількість стипендій: 2 х 4 місяці

Період навчання: весняний семестр: 08/01/2019 – 27/04/2019 

Розмір стипендії: покриваються усі витрати, включаючи оплату тесту TOEFL 
чи IELTS та витрати на виготовлення канадської візи. Студентам надається 
стипендія у розмірі 20 канадських дол./день

* Особливі вимоги: сертифікат про здачу тесту TOEFL або IELTS
із визначеною мінімальною кількістю отриманих балів

Детально про університет та напрямки навчання: 
https://www.stmu.ca/international-student-admission/

ST. MARY’S UNIVERSITY,
CANADA

https://www.stmu.ca/international-student-admission/


Сектор міжнародних академічних зв’язків
Центр Митрополита Андрея Шептицького, кім. 514
Facebook: https://www.facebook.com/ucuintoffice/

Web: http://international.ucu.edu.ua/

Веб-сторінка конкурсу: 
http://bit.ly/2of18Tf

НАШІ КОНТАКТИ:

https://www.facebook.com/ucuintoffice/
http://international.ucu.edu.ua/
http://bit.ly/2of18Tf


Дякуємо за увагу!


