


 

1.Загальна частина 

 

1.1. Це Положення встановлює порядок реалізації права на академічну 

мобільність для учасників освітнього процесу КЗВО КОР «Академії 

мистецтв імені Павла Чубинського» (далі - українські учасники освітнього 

процесу) на території України чи поза її межами. 

1.2. Цілі, завдання та загальні правила реалізації права на академічну 

мобільність повинні відповідати основним принципам Спільної декларації 

міністрів освіти Європи “Європейський простір у сфері вищої освіти”, 

вчиненої у м. Болоньї 19 червня 1999 р. (Болонська декларація). 

1.3. Учасниками академічної мобільності є учасники освітнього 

процесу КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського», а також 

заклади вищої освіти та наукові установи, що реалізують право на 

академічну мобільність.  

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 про співробітництво між КЗВО 

КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського» та іноземними 

закладами вищої та їхніми основними структурними підрозділами (далі - 

партнери), а також може бути реалізоване українським учасником освітнього 

процесу КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського» з власної 

ініціативи, підтриманої керівництвом академії на основі індивідуальних 

запрошень. 

1.5. За місцем реалізації академічна мобільність поділяється на: 

- внутрішню академічну мобільність - академічна мобільність, право на 

яку реалізується українськими та іноземними учасниками освітнього 

процесу  академії у закладах вищої освіти -  партнерах у межах України; 

- міжнародну академічну мобільність - академічна мобільність, право 

на яку реалізується учасниками освітнього процесу академії та партнерах 

поза межами України. 

1.6. Основними видами академічної мобільності є: 

- ступенева мобільність - навчання у закладі вищої освіти, відмінному 

від навчання в академії, 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 навчання в академії, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи або відповідних компетентностей 

/результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної 
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трансферно-накопичувальної системи), що будуть визнані в академії. При 

цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами 

кредитної мобільності. 

1.7. Формами академічної мобільності для учасників освітнього 

процесу, що здобувають освітній ступінь бакалавра, є: 

- навчання за програмами академічної мобільності; 

- мовне стажування; 

- виконавське стажування; 

- практика.  

1.8. Формами академічної мобільності для науково-педагогічних та 

педагогічних працівників академії, є: 

- участь у спільних проектах; 

- викладання; 

- стажування; 

- наукове дослідження; 

- наукове стажування; 

- підвищення кваліфікації. 

 

2. Організаційне забезпечення реалізації права на академічну 

мобільність 

 

2.1. Здобувачі вищої освіти, які є учасниками освітнього процесу 

академії, в межах програм внутрішньої академічної мобільності 

зараховуються до освітнього процесу у закладі вищої освіти - партнерів як 

такі, що тимчасово допущені освітнього процесу і мають права та обов’язки 

здобувачів освіти відповідного закладу.  

2.2. За домовленістю між учасниками академічній мобільності:  

- здійснює відбір учасників освітнього процесу в програмах 

академічної мобільності; 

- регламентує перелік вимог та документів, необхідних для 

підтвердження участі в програмі академічної мобільності, процедуру і строк 

їх подання; 

- визначає етапи, фінансові умови, види, форми, тривалість і зміст 

академічної мобільності у закладах вищої освіти - партнерах; 

- визначає умови визнання результатів навчання або стажування та  

звітування здобувачів вищої освіти, наукових, науково-педагогічних, 

педагогічних працівників. 

2.3. Здобувачі вищої освіти, які реалізують право на академічну 
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мобільність, не відраховуються зі складу здобувачів вищої освіти на період 

реалізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти. 

2.4. Здобувач вищої освіти, крім вивчення у закладі вищої освіти - 

партнері визначених договором обов’язкових навчальних дисциплін, має 

право самостійного вибору додаткових навчальних дисциплін за 

погодженням з закладом вищої освіти, що направив його на навчання. 

2.5. Визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти та 

перезарахування відповідних кредитів здійснюється на основі Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи. 

2.6. Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у закладі вищої 

освіти - партнері не виконав програму навчання, то після повернення до 

закладу вищої освіти, в якому він навчається на постійній основі, йому може 

бути запропоновано індивідуальний графік ліквідації академічної 

заборгованості протягом 1 місяця або повторний курс навчання за рахунок 

коштів фізичних чи юридичних осіб. 

2.7. Наукові, науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники 

закладів вищої освіти (наукових установ) усіх форм власності можуть 

реалізувати право на академічну мобільність відповідно до укладеного 

договору про академічну мобільність. При цьому за науковими, науково-

педагогічними працівниками зберігається основне місце роботи строком до 

двох років, за педагогічними та іншими працівниками - строком до одного 

року. Оплата праці відповідно до законодавства за основним місцем роботи 

зберігається на строк до шести місяців, якщо оплата праці не передбачена 

програмою академічної мобільності. 

2.8. Строк навчання та наукового стажування здобувачів вищої освіти 

не може перевищувати двох років.   
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