
Додаток 1 до Наказу № 1265 

від 18.11. 2015 року 

 

ПОРЯДОК 

конкурсного відбору студентів, аспірантів, адміністративних та науково-педагогічних 

працівників НТУУ «КПІ» для участі у програмах академічної мобільності у 2015/2016 

навчальному році у рамках спільних проектів із європейськими вишами-партнерами  

за програмою «ЕРАЗМУС +»  

КА107 між країнами-учасниками програми та країнами-партнерами 

 
1. Загальні положення 

1.1. Конкурсний відбір проводиться у рамках реалізації програм двосторонньої 

академічної мобільності між Національним технічним університетом України «Київський 

політехнічний інститут» (далі – НТУУ «КПІ») та європейськими вишами-партнерами 

програми «ЕРАЗМУС+» (КА107). 

1.2. Загальні параметри відбору: кількість стипендій, цільова аудиторія (студент, 

аспірант, науково-педагогічний працівник або адміністративний співробітник), тривалість 

програми академічної мобільності, предметна область, фінансові моменти, додаткові умови 

відбору, терміни подачі документів та інше визначаються міжуніверситетським договором про 

реалізацію програми «ЕРАЗМУС+» із кожним окремим вишем-партнером та/або у листуванні 

між відповідальними за проект особами обох вишів-партнерів.  

1.3. Загальними принципами організації конкурсу є: справедливість, прозорість та 

доступність. Вся інформація та документація про конкурс: параметри відбору, терміни та 

умови проведення конкурсу, результати відбору та загальні параметри відбору, розміщуються 

на веб сторінці відділу академічної мобільності студентів (ДНВР), у розділі «кредитна 

мобільність», відповідна об’ява розміщається на сайті НТУУ «КПІ», у соціальних мережах та 

пересилається на факультети/інститути та в інші структурні підрозділі НТУУ «КПІ». 

1.4. Відбір учасників по кожному окремому проекту здійснює конкурсна комісія 

(далі - Комісія) у складі представників факультетів/інститутів, що безпосередньо реалізують 

проект, представників студентської ради та студентського профкому. Головою Комісії є 

проректор з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям), секретар Комісії - 

начальник відділу академічної мобільності студентів. Усі члени Комісії підписують протокол 

засідання та декларують відсутність конфлікту інтересів. У разі, якщо проект поширюється на 

більшу кількість факультетів/інститутів НТУУ «КПІ», то до складу Комісії запрошується 

представників тільки трьох факультетів/інститутів (з яких було подано більшу кількість анкет-

заяв). Склад Комісії затверджується розпорядженням Першого проректору НТУУ «КПІ». 

Повноваження Комісії визначаються терміном дії відбору у НТУУ «КПІ» за певним проектом.  

 

2. Мета та завдання відбору 

2.1. Мета відбору - обрати кандидатів для участі у програмі академічної мобільності 

у межах наявних місць (із резервом), що були надані програмою «ЕРАЗМУС+» та відображені 

у відповідній угоді між вишем-партнером та Національної Агенцією в його країні (стосовно 

кожного партнерства встановлюється окрема процедура). 

 

 

3. Вимоги та критерії відбору 

3.1. У конкурсі можуть брати участь студенти та аспіранти денної форми навчання, 

працівники науково-педагогічного та/або адміністративного складу НТУУ «КПІ», які 

працюють на повну ставку, усіх факультетів/інститутів або структурних підрозділів, що 

зазначені у параметрах відбору за кожним окремим проектом. 

3.2. Комісія бере до уваги кандидатів, які належать до соціально вразливих верств 

населення (інваліди, сироти тощо). Такі кандидати користуються пріоритетом відбору, але 

тільки за умови відповідності мінімальним вимогам конкурсу та вимогам вишу-партнеру. 

3.3. Кожен учасник, за наявності на факультеті/інституті більше ніж двох проектів 

програми «ЕРАЗМУС+» (КА107), має право подати свою анкету-заяву тільки на два проекти. 



  
 

3.4. Для студентів та аспірантів: 

 Студент або аспірант, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у 

рамках програми ЄС «ЕРАЗМУС +» повинен відповідати таким вимогам: 

1) на момент подачі документів на конкурс навчатися за рівнем вищої освіти, за яким 

планує брати участь у програмі обміну (винятки можуть бути для студентів останнього 

семестру навчання за першим рівнем освіти за узгодженням із вишем-партнером). При 

цьому студент або аспірант має перебувати у контингенті студентів або аспірантів 

НТУУ «КПІ» протягом всього навчання у виші-партнері. 

2) академічний бал (за весь період навчання) не нижчий ніж 4.0 за п’ятибальною 

системою оцінювання (тільки для студентів!). 

Відповідно до середнього академічного балу студентам присвоюються наступні конкурсні 

бали: 

Середній 

академічни

й бал 

від 

4,00 

до 4,1 

від 

4,11 

до 4,2 

від 

4,21 

до 4,3 

від 

4,31 

до 4,4 

від  

4,41 

до 4,5 

від 

4,51 

до 4,6 

від 

4,61 

до 4,7 

від 

4,71 

до 4,8 

від 

4,81 

до 4,9 

від 

4,91 

до 5,0 

Кількість 

балів 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3) Володіння іноземною мовою на рівні не нижчому ніж той, що вимагається відповідним 

вишем-партнером і зазначений у міжуніверситетському договорі про реалізацію 

програми «ЕРАЗМУС+» та мати відповідний сертифікат, який це підтверджує. 

Рівень 
Кількість 

балів 

 

Рівень 
Кількість 

балів 

B1 1 C1 5 

B2 3 C2 7 

Наявність визнаних на міжнародному рівні сертифікатів з 

мовної компетенції надає додаткові 2 бали  

 

4) досягнення у науково-дослідній роботі протягом навчання у НТУУ «КПІ» (або іншому 

навчальному закладі України), також оцінюються у додаткові бали (для студентів за 

наявністю):  

Статті та патенти: – від 0 до 4 балів за одну публікацію* 

* бали виставляються на основі експертної оцінки членів Комісії 

Конференції (тільки за наявності підтверджувального документу: диплому/сертифікату 

участі або програми конференції, де зазначене ім’я доповідача): 

- участь у Всеукраїнській конференції без доповіді – 1;  

- участь у Всеукраїнській конференції з доповіддю – 2; 

- участь у  міжнародній конференції без доповіді – 3;  

- участь у міжнародній конференції з доповіддю – 4. 

Олімпіади:  

- призове місце на Всеукраїнській олімпіаді – від 0 до 2*; 

- призове місце на міжнародній олімпіади – від 2 до 4* 

* бали виставляються на основі експертної оцінки членів Комісії 

5) наявність плану навчання (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу 

навчальної роботи/ECTS/ для студентів та плану навчання (Learning Agreement) із 

зазначенням плану дослідження для аспірантів. Даний документ повинен бути 

підписаний на факультеті/в інституті особою, яка відповідає за перезарахування курсів 

після проходження кандидатом навчання у виші-партнері (для студентів) та науковим 

керівником (для аспірантів). 

 

 Примітка 1. У конкурсі не можуть брати участь студенти першого семестру 

навчання за першим рівнем освіти. 



  
 

 Примітка 2. Якщо два студента набрали однакову кількість балів, то перевага 

надається студенту з вищим середнім балом. Другим критерієм є мовна компетенція.  

 Примітка 3. Якщо два аспіранти набрали однакову кількість балів, то перевага 

надається аспіранту з вищим конкурсним балом за наукову діяльність. Другим критерієм є бал 

за план навчання (Learning Agreement) із зазначенням плану дослідження.  

  

3.5.Для науково-педагогічних працівників: 
1) Володіння іноземною мовою на рівні не нижчому ніж той, що вимагається відповідним 

вишем-партнером і зазначений у міжуніверситетському договорі про реалізацію 

програми «ЕРАЗМУС+». 

Рівень 
Кількість 

балів 

 

Рівень 
Кількість 

балів 

B1 1 C1 3 

B2 2 C2 4 

Наявність сертифікату НТУУ «КПІ» з мовної компетенції 

надає додатковий 1 бал 

Наявність визнаних на міжнародному рівні сертифікатів з 

мовної компетенції надає додаткові 2 бали 

2) Лист-підтримки (або план стажування, підписаний керівником кафедри та вишем-

партнером) з обраного приймаючого закладу надає додаткові бали (2 бали), окрім 

випадків за тими проектами, де наявність такого документу є обов’язковою. 

3) Рейтинг науково-педагогічного працівника за 2014/2015 навчальний рік (бали 

визначаються за формулою загальний рейтинг НПП / 1000 * 2). 

 Примітка 4. Якщо два науково-педагогічних працівників набрали однакову кількість 

балів, то перевага надається науково-педагогічному працівнику з рейтингом вище за наукову 

складову рейтингу НПП. Другим критерієм є мовна компетенція.  

3.6.Для адміністративних співробітників: 

1) Володіння іноземною мовою на рівні не нижчому ніж той, що вимагається 

відповідним вишем-партнером і зазначений у міжуніверситетському договорі про 

реалізацію програми «ЕРАЗМУС+». 

Рівень 
Кількість 

балів 

 

Рівень 
Кількість 

балів 

B1 1 C1 3 

B2 2 C2 4 

Наявність сертифікату НТУУ «КПІ» з мовної компетенції 

надає додатковий 1 бал 

Наявність визнаних на міжнародному рівні сертифікатів з 

мовної компетенції надає додаткові 2 бали 

2) План стажування, підписаний керівником структурного підрозділу від 1 до 5 балів.* 

 * бали виставляються на основі експертної оцінки членів Комісії. 

3) Лист-підтримки з обраного вишу-партнера надає додаткові бали (2 бали), окрім 

випадків за тими проектами де наявність такого документу є обов’язкова.  

 

 Примітка 5. Якщо два кандидати набрали однакову кількість балів, то перевага 

надається адміністративному працівнику з вищим рейтинговим балом за план стажування. 

Другим критерієм є мовна компетенція. 

  

4. Порядок конкурсу. 

4.1. Кандидат оформляє анкету-заяву (додатки 1 та 2), готує всі необхідні документи 

та подає їх або в електронному та паперовому вигляді, або тільки у паперовому до відділу 



  
 

академічної мобільності студентів департаменту навчально-виховної роботи (далі - ВАМс) у 

встановлені терміни. 

4.2. ВАМс здійснює технічну експертизу конкурсної анкети-заяви та проводить її 

реєстрацію. Кандидати отримують реєстраційний номер анкети-заяви безпосередньо при 

подачі документів до ВАМс або електронною поштою, що вказана в анкеті-заяві. Анкети-

заяви, що не відповідають встановленим вимогам і термінам, не реєструються. 

4.3. Зареєстровані анкети-заяви передаються до Комісії, яка проводить їх оцінку у 

відповідності до критеріїв та оформлює протокол відбору. 

4.4. За результатами роботи Комісії складається основний та резервний списки 

учасників програми Еразмус +, кредитна мобільність, які рекомендовані НТУУ «КПІ». ВАМс 

надсилає результати відбору координаторам проектів вишів-партнерів та оповіщає кожного 

кандидата електронною поштою. 

 

5. Процедура апеляції. 

5.1. Кандидат має право опротестувати рішення Комісії впродовж 5 (п’яти) днів від 

оголошення результатів відбору. Апеляція надсилається на ім’я голови Комісії. Протягом 

трьох робочих днів Конкурсна комісія повинна розглянути апеляційну справу і повідомити 

результати кандидату. Рішення Конкурсної комісії, прийняте по апеляції, є остаточним і 

перегляду не підлягає. 

 


