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1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
здобувачів вищої освіти Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут (далі – Інституту) розроблене відповідно до
Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок реалізації права
на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 серпня 2015 р. № 579, інших нормативно-правових
документів з питань вищої освіти, а також Статуту Інституту.
1.2. Положення встановлює порядок організації програм академічної
мобільності для здобувачів вищої освіти Інституту на території України чи
поза її межами та учасників освітнього процесу вітчизняних закладів вищої
освіти (наукових установ) (далі – вітчизняні учасники) в Інституті.
Здобувачі вищої освіти Інституту та вітчизняні учасники і навчальні
заклади (наукові установи), що беруть участь у програмах академічної
мобільності, є учасниками академічної мобільності (далі – Учасники).
1.3. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі
договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, програм та проектів,
договорів про співробітництво між Інститутом та закладами вищої освіти
(науковими установами) та їх основними структурними підрозділами (далі –
заклади вищої освіти(наукові установи)-партнери), також може бути
реалізоване Учасником з власної ініціативи, підтриманої начальником
Інституту, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.
Установа-партнер – це український вищий навчальний заклад(наукова)
установа, з яким/якою Інститут уклав відповідний договір про
співробітництво.
1.4. Організаційний супровід програм академічної мобільності
здобувачів вищої освіти Інституту – надання методичної допомоги щодо
оформлення документів для навчання за програмами академічної
мобільності, зарахування результатів навчання на підставі засвоєного курсу
поза Інститутом за наявності офіційного документу з обов'язковим
вказуванням місця вивчення курсу, термінів вивчення, кредитів курсу,
ліцензії на право здійснення відповідної освітньої діяльності, та оціночної
відомості оформленої до правил діловодства завіреної керівником закладу
вищої освіти, контроль за виконанням програм тощо забезпечує навчальний
відділ (науково-організаційний відділ).
1.5. За місцем реалізації права на академічну мобільність вона
поділяється на:
внутрішню академічну мобільність - академічна мобільність, право на
яку реалізується Учасниками у вищих навчальних закладах (наукових
установах) - партнерах в межах України;
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міжнародну академічну мобільність - академічна мобільність, право на
яку реалізується Учасниками у вищих навчальних закладах (наукових
установах) - партнерах поза межами України, а також іноземними
учасниками освітнього процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах
(наукових установах).
1.6. Основними видами академічної мобільності є:
ступенева мобільність - навчання у вищому навчальному закладі,
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 вищих навчальних закладів;
кредитна мобільність - навчання у вищому навчальному закладі,
відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з
метою
здобуття
кредитів
Європейської
кредитної
трансфернонакопичувальної системи та/або відповідних компетентностей, результатів
навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи), що будуть визнані у вищому навчальному закладі
постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього
процесу. При цьому загальний період навчання для таких учасників за
програмами кредитної мобільності залишається незмінним.
1.7. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти Інституту
спрямована на підвищення якості вищої освіти, ефективності наукових
досліджень та гармонізації стандартів вищої освіти, забезпечення
конкурентоспроможності випускників на українському та міжнародному
ринках освітніх послуг і праці, залучення зарубіжного інтелектуального
потенціалу до роботи в Інституту.
1.8. Формами академічної мобільності для здобувачив освіти, що
здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та
доктора філософії у Інституті, є:
навчання за програмами академічної мобільності;
мовне стажування;
наукове стажування.
2. Організаційне забезпечення академічної мобільності
2.1. Здобувачі вищої освіти в межах програм внутрішньої академічної
мобільності тимчасово допускаються до освітнього процесу у закладі вищої
освіти (науковій установі) – партнері і мають права та обов’язки здобувачів
вищої освіти українського закладу вищої освіти (наукової установи) на
період реалізації права на академічну мобільність.
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2.2. Заклад вищої освіти (наукова установа), який скеровує(направляє)
на участь в академічній мобільності:
здійснює відбір учасників освітнього процесу закладу вищої освіти
(наукової установи) для участі 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 (наукових установах) партнерах;
визначає умови визнання результатів навчання та інших форм
академічної мобільності, звітування здобувачів вищої освіти, наукових,
науково-педагогічних, педагогічних працівників та інших працівників
закладів вищої освіти (наукових установ);
укладає договори з учасниками академічної мобільності.
2.3. За здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому вищому
навчальному закладі (науковій установі) - партнері на території України чи
поза її межами зберігаються відповідно до укладеного договору про
академічну мобільність місце навчання та виплата стипендії згідно із
законодавством протягом навчання, стажування чи провадження наукової
діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) партнері на території України чи поза її межами, якщо стипендія не
передбачена умовами академічної мобільності.
3. Визнання результатів програми академічної мобільності в
Інституті
3.1. Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття
вищої освіти в межах програми академічної мобільності ґрунтується на
зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої
освіти у вищому навчальному закладі (науковій установі) - партнері, та
результатів навчання, запланованих освітньою програмою вищого
навчального закладу, в якому здобувач навчається на постійній основі.
Визнання результатів навчання у межах академічного співробітництва з
вищими навчальними закладами (науковими установами) - партнерами
здійснюється з використанням Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
3.2. Перезарахування вивчених навчальних дисциплін та ліквідація
академічного розходження здійснюється відповідно до Положення про
організацію освітнього процесу в Військовому інституті телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут, на підставі наданого здобувачем вищої
освіти документу з переліком та результатами вивчення навчальних
дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання
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навчальних здобутків здобувачів вищої освіти, завіреного в установленому
порядку вищим навчальним закладом (науковою установою) - партнером.
Атестація здобувачів вищої освіти, які навчаються за програмою
академічної мобільності, здійснюється у встановленому порядку.
3.3. Якщо здобувач вищої освіти Інституту під час перебування у
вищому навчальному закладі (науковій установі) - партнері, на базі якого
реалізується право на академічну мобільність, не виконав програму навчання,
то після повернення до Інституту, йому може бути запропоновано
індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості або повторний
курс навчання за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.
4. Права та обов’язки здобувачів вищої освіти закладі вищої освіти
(науковій установі) – партнері, які беруть участь у програмах
академічної мобільності
4.1. Учасники мають право на:
безпечні та нешкідливі умови навчання;
користування навчальною, науковою, виробничою, спортивною базою
вищого навчального закладу, що приймає;
участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах,
представлення своїх наукових робіт для публікацій;
зарахування результатів навчання (кредитів) у вищому навчальному
закладі-партнері, або результатів досліджень в установленому порядку;
отримання документа про результати навчання або про відповідний
освітньо-кваліфікаційний рівень встановленого у вищому навчальному
закладі-партнері зразка.
4.2. Учасники зобов’язані:
своєчасно надати необхідні документи для участі в програмі
академічної мобільності;
не пізніше визначеної дати прибути до місця виконання програми
академічної мобільності;
дотримуватися під час виконання програми академічної мобільності
законодавства країни перебування та правил внутрішнього розпорядку,
Статуту, інших нормативно-правових документів установи-партнера;
успішно виконати програму академічної мобільності за затвердженим
індивідуальним навчальним планом та Договором про навчання(практику,
стажування);
вчасно повернутися до Інституту після завершення програми
академічної мобільності у вищому навчальному закладі-партнері.
5. Порядок звітування та оформлення документів за результатами
програми академічної мобільності
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5.1. По завершенню програми здобувач вищої освіти представляє в
навчальний відділ (науково-організаційний відділ):
звіт у письмовій формі, завізований куратором програми академічної
мобільності вищого навчального закладу(наукової установи)-партнера;
копію документу, що засвідчує результати проходження програми
академічної мобільності (сертифікат, диплом, академічну довідку, виписку
навчальних досягнень).

