


КОНКУРС 

на участь у програмах м�жнародної 
 студентської моб�льност�  (семестрове
навчання за кордоном)  у весняному
семестр� 2020-2021  навчального року



�а��а��я �а о��і� �і с�а�іо�ар��х �а��а����х �ро�рам УКУ;

�а��а��я �а 2 - 5 �урсах;

������ �а�ор�о���� �ас�ор�;

сере��і� �а��а����� ба� �е ����е 80, �і�су��іс�� а�а�емі���х �абор�о�а�ос�е�;

�о�о�і��я і�о�ем�о� (а���і�с��о�, �іме���о� �а і�.) мо�о� �а рі��і �е ����е B2;

�і���ер��е��я ��а��ос�і �а��а��ся �а �урсах � і�о�ем�о� (а���і�с��о�, �іме���о� �а і�.) мо�о�

����а�а��я (��с�мо�е �і���ер��е��я �ро ��обу��я �ре���і� �а �о�а�ме��е ��а  �урс� � і�о�ем�о�

мо�о� ����а�а��я � УКУ / �і���ер��е��я �араху�а��я �а ��х; у�ас�� �  �і��іх/��мо��х ��о�ах (о�рім

мо���х);

 �рохо��е��я о��а��-�урсі� �а �а��а����х о��а��-  ��а��ормах (Coursera, Prometheus �о�о);

 а�����а у�ас�� � ����і с�і���о�� УКУ;

ВАЖ�ИВО! Ко�е� с�у�е�� УКУ має �ра�о �а у�ас�� � �ро�рамі �і���� о��� ра� �а ���� 

 �а��а��я (о��� ра� – �а ба�а�а�ра�і, о��� ра� – � ма�іс�ра�урі).

Кр��ерії у�ас�і у �о��урсі



Необхі��і �о�уме���

За�о��е�а о��а��-а��і�а�ія

 CV у �орма�і Europass;

мо���а�і���� ��с� а���і�с��о� мо�о� і� ро�’яс�е��ям ��бору  �а�ор�о��о�о у�і�ерс��е�у (�о

1 с�орі���);

�о�ія �ер�ої с�орі��� �а�ор�о��о�о �ас�ор�а;

�абе�� а�а�емі��ої ус�і��ос�і а���і�с��о� мо�о� (Ві��і� с�у�е��с��ої �о�уме��а�ії);

�і���ер��е��я �ро �і��і�у�а��я �о�а�ме��е ��ох �а��а����х �урсі� �  і�о�ем�о�

(а���і�с��о�, �іме���о� �а і�.) мо�о� ����а�а��я (я��о �е  �урс� УКУ – �ос�а���о ���і����

їх у �абе�і а�а�емі��ої ус�і��ос�і, �  і��ому ���а��у – �а�а�� сер���і�а�� або с�рі��о�� �

особ�с�о�о �абі�е�у  �а��а���ої о��а��-��а��орм�);

https://international.ucu.edu.ua/students/ucu-students/konkurs/ucu-semester-abroad-program-online-application-form/
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
https://sto.ucu.edu.ua/


Необхі��і �о�уме���

�і���ер��е��я �ро рі�е�� і�о�ем�ої (а���і�с��ої,  �іме���ої �а і�.) мо��:

   -  сер���і�а� �і���ої а���омо��ої  ��о�� УКУ (ESS) �а 2018-2020 рр. ;

   -  �о�і��а �і� ����а�а�а і�о�ем�ої мо�� � УКУ і� ����а�е��м рі��ем �о�о�і��я �іє�  мо�о�;

   -  мі��аро���� сер���і�а� �ро рі�е�� ��а��я і�о�ем�ої мо�� (TOEFL/IELTS/DuoLingo/DaF);

УВАГА! С�у�е���, я�і ма��� сер���і�а�� �і���ої а���омо��ої ��о�� УКУ  (ESS) �а 2018-2020

ро��, �о����і ��ер�у��ся �о Це��ру су�ас��х  і�о�ем��х мо� УКУ �а о�ер�а�� �і���ер��е��я с�о�о

рі��я а���і�с��ої мо��  �і��о�і��о �о ба�і�, ��а�а��х � сер���і�а�і. ��я о�р�ма��я �і��о�і��о�о 

 �і���ер��е��я �рос�мо �ареєс�ру�а��ся �о 23:59 �о�. �е�і�і, 11 �о���я  2020 ро�у.

https://docs.google.com/forms/d/1_-A9OiZmw1t6-htDioYqhiosnqNhpgZwt11LGOD4oNU/edit?usp=sharing&urp=gmail_link&gxids=7628










1.У�ас�� у �ро�рамі мі��аро��ої а�а�емі��ої мобі���ос�і мо�е бу�� с�асо�а�а у ��’я��у � �орс-ма�ор��м�

обс�а���ам� . С�у�е�� обо�’я��о�о �о���е� �о�ере���� �ро �е ВМАЗ �а �омо����с� �ро �і��ермі�у�а��я/

с�асу�а��я мобі���ос�і, �р� ��ому �еобхі��о ма�� ��с�мо�е �і���ер��е��я �ро с�ої сіме��і/особ�с�і/�о��і��і

обс�а����, я�і с�а�� �а �а�а�і реа�і�а�ії у�ас�і у �ро�рамі.

С�асу�а��я у�ас�і у �ро�рамі мобі���ос�і

2. У�ас�� у �ро�рамі мо�е бу�� с�асо�а�а, я��о с�у�е�� �о�а� �е�ос�о�ір�і �а�і у с�ої� а��і�а�ії (e.g. �о�о с�а�у

с�о�о ��оро�’я, �о�о �а��х �о�а��х у CV). У �а�ому ���а��у с�у�е�� �о�ба��яє себе мо����ос�і бра�� у�ас�� у

�сіх ��у�рі��іх �о��урсах �і� ВМАЗ ( я� �і����у, �а� і �ір�уа���у) у ме�ах с�о�о �а��а���о�о ����у (ба�а�а�ра�/

ма�іс�ра�ура).



На�рям�� с�і��ра�і � у�і�ерс��е�ам�-

�ар��ерам�

Erasmus+ - �ро�рама ЄС �а �еріо� 2014-2020 рр., 

 �о �і��р�мує �рое��� с�і��ра�і, �ар��ерс��а, 

 �ахо�� і мобі���іс�� у с�ері ос�і��, �ро�есі��ої 

 �і��о�о���, мо�о�і �а с�ор�у.

Фі�а�су�а��я (с���е��ія) � ро�мірі оріє��о��о 800 є�ро/міся�� �а  �еріо� �і� �р�ох �о

�’я�� міся�і�, �а раху�о� я�о�о �о�р��а���ся �а�і обо�’  я��о�і ���ра��:

1.

    2. Фі�а�су�а��я ��я �о�р���я �ра�с�ор���х ���ра� (travel grant) � ро�мірі  оріє��о��о 275 є�ро

(ро�рахо�ує��ся �а�е��о �і� �і�с�а�і �о �раї��  �р���а�е��я).



�орі��о - о��а с���е��ія ��я УКУ (���і�с��а �ухо��а Семі�арія

С�я�о�о �уха); 

�і�а�су�а��я (с���е��ія) � ро�мірі оріє��о��о 600 є�ро/міся�� �а

�еріо� �о��р�/�’я�� міся�і�, �а раху�о� я�о�о �о�р��а���ся

обо�’я��о�і ���ра�� �а �ро���а��я, хар�у�а��я, ме����е

с�раху�а��я �а і��і �о�реб�;

FUCE - Фе�ера�ія є�ро�е�с���х �а�о������х у�і�ерс��е�і� (The

Federation of European Catholic Universities):

На�рям�� с�і��ра�і � у�і�ерс��е�ам�-

�ар��ерам�

А�а�емі��а мобі���іс�� � рам�ах �ро�рам ��ос�оро���ої с�і��ра�і (мі�і�с���у�і���х у�о�)

http://www.fuce.eu/index_en.html
https://international.ucu.edu.ua/students/ucu-students/kredytna-mobilnist/
https://international.ucu.edu.ua/students/ucu-students/kredytna-mobilnist/


UNIVERSITY COLLEGE LONDON

 GREAT BRITAIN

с�у�е��у �а�ає��ся с���е��ія, �о

�о�р��ає ���ра�� �а �ро���а��я,

хар�у�а��я �а �ере�і�

Умо��:

мі��аро���� сер���і�а� IELTS

(Academic Version) рі��я "Good"

або TOEFL/DuoLingo

Обо�'я��о�а ��мо�а:

Ш�о�а с�о�'я�с���х �а

схі��оє�ро�е�с���х с�у�і� UCL

На��а���а �ро�рама UCL:

� 11.01.2021 �о 11.06.2021

Періо� �а��а��я:

ба�а�а�р� (�о���а��� � 2-�о

�урсу)

На��а����� рі�е��:

Artes Liberales

На��а���і �ро�рам�:

о��е міс�е

Кі���іс�� місц�



LCC INTERNATIONAL UNIVERSITY,

LITHUANIA

800 є�ро/міс. + travel grant

Ро�мір с���е��ії:

1х5 міся�і

Кі���іс�� с���е��і�:

� 07.01.2021 �о 01.05.2021

Періо� �а��а��я:

ба�а�а�р� (�о���а��� � 2-�о

�урсу)

На��а����� рі�е��:

Пс�хо�о�ія

ЕПЕ

Бо�ос�о�'я

На��а���і �ро�рам�:



ISTANBUL BILGI UNIVERSITY

TURKEY

International relations

На��а���а �ро�рама IBU:

� 22.02.2021 �о 17.06.2021 

Періо� �а��а��я:

ба�а�а�р� (�о���а��� � 2-�о

�урсу)

На��а����� рі�е��:

ЕПЕ

На��а���і �ро�рам�:

1х5 міся�і

Кі���іс�� с���е��і�:

800 є�ро/міс. + travel grant

Ро�мір с���е��ії:



UNIVERSITY OF BAYREUTH  

GERMANY

� 01.04.2021 �о 30.09.2021 

Періо� �а��а��я:

ба�а�а�р� (�о���а��� � 2-�о

�урсу)

На��а����� рі�е��:

ЕПЕ

На��а���і �ро�рам�:

2х6 міся�і

Кі���іс�� с���е��і�:

800 є�ро/міс. + travel grant

Ро�мір с���е��ії:



TILBURG UNIVERSITY

THE NETHERLANDS

сі�е��-����� 2021-

�ра�е��-�ер�е�� 2021

Періо� �а��а��я:

ба�а�а�р� (�о���а��� � 2-�о

�урсу)

ма�іс�р�

На��а����� рі�е��:

Artes Liberales, Бо�ос�о�'я,

Со�іо�о�ія, ЕПЕ, Пра�а

������ (MA),

На��а���і �ро�рам�:

2х4 міся�і

Кі���іс�� с���е��і�:

800 є�ро/міс. + travel grant

Ро�мір с���е��ії:



CATHOLIC UNIVERISTY OF VALENCIA

SPAIN

� 21.01.2021 �о 15.06.2021

Періо� �а��а��я:

ба�а�а�р� (�о���а��� � 2-�о

�урсу)

ма�іс�р�

На��а����� рі�е��:

Бо�ос�о�'я (ВА,МА),

Ку���уро�о�ія, Іс�орія,

Пра�а ������ (MA) 

На��а���і �ро�рам�:

1х5 міся�і

Кі���іс�� с���е��і�:

800 є�ро/міс. + travel grant

Ро�мір с���е��ії:



Ві��і� мі��аро���х а�а�емі���х ��’я��і� 

Це��р М��ро�о���а А��рея Ше������о�о, �ім. 514

Ко��а���а особа: Со�омія Ро��у���а, �ері���� �ро�рам мі��аро��ої а�а�емі��ої мобі���ос�і

Го���� �а ��і ��я �о�су���а�і�: �і��оро� �а сере�а � 11:00 �о 14:00

На�і �о��а���

international@ucu.edu.ua

@ucu_international

UCU International Office

https://www.instagram.com/ucu_international/?hl=uk
https://www.facebook.com/ucuintoffice

