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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

учасників освітнього процесу Українського державного університету науки і 

технологій (далі – Положення) регулює питання: 

− участі працівників і здобувачів вищої освіти Українського державного 

університету науки і технологій (далі – УДУНТ) в програмах академічної 

мобільності в Україні та за її межами; 

− участі працівників і здобувачів вищої освіти іноземних закладів вищої 

освіти (далі – ЗВО) та працівників іноземних наукових установ (далі – НУ) в 

програмах академічної мобільності в УДУНТ. 

1.2. Положення розроблене відповідно до: 

− Спільної декларації міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері 

вищої освіти», вчиненої у м. Болоньї 19 червня 1999 року (Болонська декларація). 

− Закону України «Про освіту». 

− Закону України «Про вищу освіту». 

− Наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2013 р. №635 «Щодо 

затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів вищих 

навчальних закладів України». 

− Постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 

«Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність». 

− Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411 

«Положення про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-

педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових 

установах за кордоном». 

− Постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 р. № 98 «Про 

суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 

направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які 

повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», 
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−  «Положення про порядок відрахування, переривання навчання, 

поновлення і переведення студентів, які навчаються у УДУНТ, а також надання їм 

академічної відпустки», 

− Статуту УДУНТ, 

− «Положення про організацію освітнього процесу у УДУНТ», «Положення 

про стипендіальне забезпечення осіб, які навчаються у УДУНТ»,  

− інші нормативно-правові акти з питань вищої освіти. 

1.3. Дія Положення поширюється на: 

− учасників освітнього процесу УДУНТ, які частково чи повністю виконують 

індивідуальну програму навчання або свої професійні обов’язки які визначено 

відповідним договором про академічну мобільність; 

− учасників освітнього процесу закладів-партнерів, які частково виконують 

індивідуальну програму навчання або свої професійні обов’язки які визначено 

відповідним договором про академічну мобільність. 

1.4. Це Положення та зміни до нього затверджуються вченою радою УДУНТ 

відповідно до статуту УДУНТ. 

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

2.1. Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому ЗВО  

на території України чи поза її межами. 

2.2. Міжнародна академічна мобільність – академічна мобільність, право на 

яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у ЗВО – партнерах 

поза межами України, а також іноземними учасниками освітнього процесу у 

вітчизняних ЗВО. 

2.3. Внутрішня академічна мобільність – академічна мобільність, право на 

яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у ЗВО – партнерах в 

межах України. 

2.4. Ступенева мобільність – навчання у ЗВО, 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 ЗВО. 
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2.5. Кредитна мобільність – навчання у ЗВО, відмінному від постійного місця 

навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи та/або відповідних 

компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи), що будуть визнані у ЗВО 

постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу. 

При цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами кредитної 

мобільності залишається незмінним. 

2.6. Учасники освітнього процесу – наукові, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у ЗВО, 

фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних 

програмах, інші працівники ЗВО. 

2.7. Вітчизняні учасники освітнього процесу – учасники освітнього процесу 

вітчизняних ЗВО. 

2.8. Іноземні учасники освітнього процесу – учасники освітнього процесу 

іноземних ЗВО. 

2.9. Базовий ЗВО – ЗВО, який направляє учасників освітнього процесу на 

участь в програмах академічної мобільності до іншого ЗВО (підприємства, 

організації, установи тощо). 

2.10. Заклад-партнер – ЗВО (або підприємство, організація, установа тощо), 

який за програмою академічної мобільності приймає учасників освітнього процесу 

для участі у програмі академічної мобільності. 

2.11. ЄКТС (Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському 

просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та 

освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. 

Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої 

освіти, яке необхідне для досягнення встановлених результатів навчання та 

обліковується в кредитах ЄКТС. 

2.12. Кредит ЄКТС — одиниця вимірювання обсягу навантаження здобувача 

вищої освіти, яка використовується для оцінювання визначених (очікуваних) 

результатів навчання з певної навчальної дисципліни чи виду освітньої діяльності. 
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Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить не 

менше 60 кредитів ЄКТС. 

2.13. Трансфер кредитів – визнання (зарахування) в базовому ЗВО обсягів 

(кредитів) та результатів навчання, здобутих студентом у закладі-партнері. 

3. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

3.1. Основними видами міжнародної академічної мобільності є:  

− ступенева мобільність; 

− кредитна мобільність. 

3.2. Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що 

здобувають освітні ступені бакалавра, магістра та доктора філософії у вітчизняних 

ЗВО є: 

− навчання; 

− мовне стажування; 

− наукове стажування. 

3.3. Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають науковий 

ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та 

інших учасників освітнього процесу, є: 

− участь у спільних проєктах; 

− викладання; 

− наукові дослідження; 

− наукове стажування; 

− підвищення кваліфікації. 

3.4. 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 вітчизняними ЗВО  або їх 

основними структурними підрозділами, між вітчизняними та іноземними ЗВО  та їх 

основними структурними підрозділами (далі – Заклади-партнери), а також може 

бути реалізоване вітчизняним учасником освітнього процесу з власної ініціативи, 

підтриманої адміністрацією вітчизняного ЗВО , в якому він постійно навчається або 

працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів 
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3.5. Навчання вітчизняних та іноземних учасників освітнього процесу за 

узгодженими між УДУНТ та закладами-партнерами освітніми програмами може 

передбачати отримання випускниками документу про вищу освіту від закладу-

партнера, або спільних чи подвійних документів про вищу освіту від базового ЗВО 

та закладу-партнера. 

3.6. У разі укладання договору про міжнародну академічну мобільність за 

учасниками освітнього процесу на період навчання, стажування чи провадження 

наукової діяльності в закладі-партнері поза межами України зберігається їх місце 

навчання або роботи в УДУНТ. 

3.7. Здобувачі вищої освіти, які уклали договори про навчання за програмами  

академічної  мобільності, не відраховуються з УДУНТ на період реалізації права на 

академічну мобільність та обліковуються в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти. 

3.8. Питання виплати стипендії або заробітної плати на період навчання, 

стажування чи провадження наукової діяльності в закладі-партнері поза межами 

України вирішуються згідно «Положенням про стипендіальне забезпечення осіб, які 

навчаються у УДУНТ» в залежності від умов академічної мобільності, які 

фіксуються у Договорі про навчання за програмою міжнародної академічної 

мобільності і можуть, зокрема,  передбачати або не передбачати виплату стипендії у 

закладі-партнері.  

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

4.1. Відбір учасників освітнього процесу для участі в програмах академічної 

мобільності здійснюється конкурсною комісією УДУНТ з урахуванням показників 

успішності, участі у науковій роботі та знання іноземної мови.  

4.2. Конкурсну комісію очолює ректор УДУНТ або перший проректор 

УДУНТ.  

4.3. Склад конкурсної комісії визначає та затверджує ректор УДУНТ за 

умови обов’язкової участі в її роботі представників органів студентського 

самоврядування, куратора ЄКТС (за потребою).  

4.4. У випадку, якщо учасник освітнього процесу бере участь у міжнародній 

програмі академічної мобільності, конкурсний відбір здійснює організація, яка надає 
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йому грант на умовах і за критеріями, визначеними в установчих документах 

конкурсу.  

4.5. Перелік необхідних документів для участі в програмі академічної 

мобільності та процедура їх подання регламентується угодами між університетом і 

закладом-партнером.  

4.6. Між учасниками академічної мобільності визначаються:  

− етапи, фінансові умови, види та форми академічної мобільності, тривалість 

і зміст навчання та стажування в установі-партнері;  

− умови визнання результатів навчання, стажування або проведення 

наукових досліджень та звітування учасників освітнього процесу.  

4.7. Узгоджені навчальні плани та графіки освітнього процесу затверджують 

керівники закладів-партнерів.  

4.8. Підготовка та проведення заходів щодо організації академічної 

мобільності повинні бути завершені:  

− до початку літніх канікул - якщо навчання планується розпочати в 

осінньому семестрі;  

− до початку зимових канікул - якщо навчання планується розпочати у 

весняному семестрі.  

4.9. В організації академічної мобільності безпосередньо беруть участь: 

випускові кафедри, факультети, відділ міжнародних зв'язків.  

4.9.1. Координатор програми від випускової кафедри виконує такі основні 

завдання:  

− вивчає зміст програми академічної мобільності (інформаційний пакет, 

навчальний план, графік навчального процесу, правила внутрішнього розпорядку 

тощо);  

− складає список необхідних дисциплін та відповідні оцінки для здобувачів 

вищої освіти, що від'їжджають на навчання, а також для тих, хто повертається після 

завершення навчання у закладі-партнері;  

− допомагає студенту оформити ключові документи ЄКТС: аплікаційну 

форму (заявку), угоду про навчання, академічну довідку.  

4.9.2. На факультеті безпосередню участь в організації академічної 

мобільності здобувачів вищої освіти бере декан факультету, який:  
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− на підставі договорів про співробітництво із закладами-партнерами 

визначає перелік спеціальностей для організації програм академічної мобільності;  

− сприяє організації навчання здобувачів ВО, які отримали грант на навчання 

в закладах-партнерах.  

4.9.3. Відділ міжнародних зв’язків УДУНТ:  

− інформує факультети університету про поточний стан міжнародного 

співробітництва, про зарубіжні заклади-партнери, наявні програми академічної 

мобільності, конкурси;  

− готує проєкти наказів про відрядження учасників освітнього процесу для 

участі у програмі академічної мобільності;  

− організовує облік та готує звіт про стан міжнародної академічної 

мобільності.  

4.10. Навчальний відділ: 

− забезпечує підтримку академічної мобільності згідно з принципами та 

механізмами ЄКТС;  

− готує таблиці відповідностей шкали оцінювання УДУНТ та закладу-

партнера, а також кредитів ЄКТС до освітнім кредитів країн, які не використовують 

ЄКТС. 

− забезпечує процедури виготовлення та видачі подвійного диплому. 

4.11. Бухгалтерія УДУНТ: згідно з рішенням стипендіальної комісії у 

відповідності до  Положення про стипендіальне забезпечення осіб, які навчаються у 

УДУНТ, здійснює або призупиняє виплату стипендій студентам, які навчаються за 

кошти державного бюджету і беруть участь у програмах академічної мобільності. 

4.12. Здобувач вищої освіти, крім вивчення в закладі-партнері обов’язкових 

навчальних дисциплін, має право самостійного вибору додаткових навчальних 

дисциплін, якщо це передбачено відповідними угодами між закладами-партнерами.  

4.13. Навчання за індивідуальним навчальним планом може здійснюватися із 

застосуванням технологій дистанційного навчання.  

4.14. За здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому закладі-

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 або стажування чи 
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провадження наукової діяльності в іншому закладі-партнері на території України чи 

поза її межами, якщо стипендіальне забезпечення не передбачене умовами 

академічної мобільності.  

4.15. Особи, що уклали договори про навчання за програмою академічної 

мобільності, не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти на період 

реалізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти.  

4.16. Іноземні здобувачі вищої освіти, що реалізують право на академічну 

мобільність в рамках договорів про співробітництво між Університетом та 

іноземними закладами-партнерами, можуть бути зараховані на навчання до УДУНТ:  

− за рахунок коштів міжнародних програм та організацій; за рахунок власних 

надходжень ЗВО; за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб;  

− на умовах безоплатного навчання у разі взаємного обміну здобувачами 

вищої освіти, в тому числі за спільними освітніми програмами, які передбачають 

отримання спільного або подвійного документа (документів) про вищу освіту;  

− на умовах безоплатного навчання у разі міжнародного обміну здобувачами 

вищої освіти, якщо кількість таких іноземних здобувачів вищої освіти не перевищує 

кількість здобувачів вищої освіти УДУНТ, які навчаються в іноземному закладі-

партнері в межах програм академічної мобільності відповідно до укладеного між 

закладами-партнерами договором про міжнародну академічну мобільність.  

4.17. Працівники УДУНТ можуть реалізувати право на академічну 

мобільність для провадження професійної діяльності відповідно до укладеного 

договору про участь у програмі академічної мобільності. При цьому за зазначеними 

працівниками зберігається основне місце роботи в університеті до одного року. 

Оплата праці відповідно до законодавства за основним місцем роботи зберігається 

на строк до шести місяців, якщо вона не передбачена програмою академічної 

мобільності.  

4.18. Працівники іноземних закладів-партнерів, які залучені до провадження 

освітньої та наукової діяльності, під час перебування в УДУНТ мають усі права та 

обов'язки працівників УДУНТ.  
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4.19. Умови приїзду провідних іноземних науковців та діячів освіти на 

запрошення УДУНТ та їх перебування в Україні можуть визначатися додатковими 

договорами, укладеними між УДУНТ та запрошеною особою. 

5. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОГРАМ АКАДЕМІЧНОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ 

5.1. Тривалість навчання здобувачів ВО УДУНТ за програмою кредитної 

академічної мобільності визнається умовами цієї програми. 

5.2. Рекомендована кількість кредитів ЄКТС (чи відповідна їм кількість 

освітніх кредитів інших країн), що підлягатимуть перезарахуванню за програмою 

кредитної академічної мобільності. 

5.3. Перелік навчальних дисциплін та інших елементів освітньої програми, 

що підлягають опануваннню у закладі-партнері за програмою кредитної академічної 

мобільності (далі – Перелік), погоджується деканом факультету, на якому 

навчається учасник програми кредитної академічної мобільності, до початку його 

участі у програмі. 

5.4. До Переліку можуть включатись обов’язкові та вибіркові загальні та 

фахові навчальні дисципліни, що входять до навчального плану відповідного рівня 

вищої освіти, за яким ведеться підготовка здобувача в УДУНТ (базового 

навчального плану).  

За відсутності повного збігу назви навчальних дисциплін, що вивчатимуться 

в закладі-партнері, з назвами дисциплін у базовому навчальному плані їхня взаємна 

відповідність визначається деканом факультету УДУНТ за погодженням з 

випусковою кафедрою та з огляду на збіг компетентностей, що забезпечуються, та 

очікуваних результатів навчання.  

Вибіркові навчальні дисципліни базового навчального плану можуть бути 

замінені в Переліку іншими фаховими навчальними дисциплінами, які 

викладаються у закладі-партнері, з можливістю відповідного трансферу кредитів.  

Кількість обов’язкових та вибіркових фахових дисциплін в Переліку має 

становити не менше 50% за обсягом у кредитах ЄКТС. 

5.5. Коригування погодженого Переліку можливе впродовж одного місяця з 

моменту початку програми кредитної академічної мобільності, а у випадку, якщо 

кредитна академічна мобільність триває більше одного семестру, – не пізніше 
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одного місяця від початку другого семестру. Зміни у Переліку фіксуються у Додатку 

до Договору про навчання за програмою міжнародної академічної мобільності. 

5.6. За неможливості своєчасного (до початку участі здобувача вищої освіти 

у програмі кредитної академічної мобільності) погодження Переліку через 

відсутність вичерпної інформації щодо переліку та змісту навчальних дисциплін у 

закладі-партнері припускається, як виняток, процедура дистанційного погодження 

Переліку з деканом відповідного факультету не пізніше першого місяця навчання за 

програмою академічної мобільності з внесенням відповідної у Додаток до Договору 

про навчання за програмою академічної мобільності. 

5.7. Учасникам програм кредитної академічної мобільності, за умови 

виконання всіх вимог щодо участі у програмах академічної мобільності, за умови 

погодження з випусковою кафедрою та деканатом відповідного факультету і 

подання відповідної заяви, може бути перенесене на наступний семестр чи 

навчальний рік вивчення кількох обов'язкових дисциплін, передбачених базовим 

навчальним планом в семестрі, який співпадає з часом участі студента у програмі 

міжнародної академічної мобільності, якщо вивчення таких дисциплін та їх 

перезарахування в УДУНТ не передбачене під час участі студента у програмі 

академічної мобільності. Загальний обсяг цих дисциплін не може перевищувати 10 

кредитів ЄКТС. 

5.8. За неможливості перенесення обов'язкових навчальних дисципліни на 

наступний семестр чи навчальний рік, студентам УДУНТ, які беруть участь у 

програмах кредитної мобільності, за погодженням із випусковою кафедрою та 

деканом відповідного факультету і поданням відповідної заяви до початку програми 

академічної мобільності, може бути запропоновано індивідуальний графік вивчення 

та складання заходів семестрового контролю з відповідних дисциплін у УДУНТ (в 

тому числі за дистанційною формою навчання), але не більше двох дисциплін на 

семестр. 

5.9. Якщо програма кредитної мобільності триває не більше 30 календарних 

днів і припадає на частину навчального семестру в УДУНТ (на початку чи 

наприкінці семестру), для студентів-учасників програми може бути укладено 

індивідуальний графік вивчення навчальних дисциплін або та складання заходів 

семестрового контролю за цей період. Індивідуальний графік погоджується з 
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випусковою кафедрою та деканатом відповідного факультету. Для отримання 

дозволу учасник програми кредитної мобільності має подати відповідну заяву. 

5.10. Навчання учасників освітнього процесу за узгодженими між УДУНТ та 

закладами-партнерами освітніми програмами, що включають програми ступеневої 

академічної мобільності, може передбачати отримання студентами двох документів 

про вищу освіту – від УДУНТ та закладу-партнера, а також спільних або подвійних 

документів про вищу освіту УДУНТ та закладу-партнера. У цьому випадку відбір 

учасників, тривалість, етапи, зміст та обсяг навчання (кількість кредитів ЄКТС) у 

закладах-партнерах визначаються навчальними планами та графіками навчального 

процесу у закладах-партнерах. 

5.11. Тривалість, зміст та обсяг навчання (кількість кредитів ЄКТС) за 

програмою академічної мобільності у закладах-партнерах регламентуються 

Договором про навчання за програмою академічної мобільності, який укладається 

між УДУНТ та учасником програми академічної мобільності перед початком 

програми, та зазначаються в індивідуальному навчальному плані здобувача освіти.  

6. ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ 

МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

6.1. Визнання результатів навчання за програмами академічної мобільності 

здійснюється на основі ЄКТС. 

6.2.  Порівняння обсягу навчального навантаження під час навчання за 

програмами міжнародної академічної мобільності ґрунтується на співставленні 

результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти в закладі-

партнері та результатів навчання, запланованих освітньою програмою УДУНТ. 

6.3.  Протягом 30 днів після завершення навчання відповідно до укладеного 

Договору про навчання за програмою академічної мобільності здобувач освіти надає 

до відповідного деканату УДУНТ: 

− письмовий звіт із зазначенням виконаної навчальної роботи та фактичних 

термінів перебування у закладі-партнері; 

− академічну довідку (Transcript of Records) для учасників кредитної 

академічної мобільності. 

6.4. УДУНТ без додаткової атестації визнає кредити і позитивні оцінки, що 

отримані учасником академічної мобільності у закладі-партнері під час навчання за 
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програмою кредитної академічної мобільності, з навчальних дисциплін, що внесені 

у Додаток до Договору про академічну мобільність відповідно до вимог цього 

Положення. 

6.5. Якщо обсяг навчальної дисципліни (кількість кредитів ЄКТС), що 

вивчалась за програмою академічної мобільності у закладі-партнері, становить не 

менше 60% обсягу відповідної дисципліни базового навчального плану, така 

дисципліна після погодження випусковою кафедрою за рішенням декана факультету 

підлягає перезарахуванню в УДУНТ.  

Відповідність дисциплін, що вивчались у закладі-партнері, дисциплінам 

базового навчального плану визначається за умов збігу компетентностей, що 

забезпечуються, та очікуваних результатів навчання.  

Якщо декілька навчальних дисциплін базового навчального плану формують 

компетентності та передбачають результати навчання, які в закладі-партнері 

формуються та забезпечуються однією навчальною дисципліною, що за обсягом є не 

меншою, ніж 60% загального обсягу відповідних дисциплін базового навчального 

плану, такі дисципліни після погодження випусковою кафедрою за рішенням декана 

факультету підлягають перезарахуванню в УДУНТ. 

6.6. Інформація про перезараховані навчальні дисципліни вноситься до 

залікової книжки студента зі зазначенням їх назви та обсягу (у кредитах ЄКТС) у 

закладі-партнері. 

6.7. Трансфер кредитів з навчальних дисциплін, які не були внесені у 

Додаток до Договору про академічну мобільність і опановані додатково до 

погодженого Переліку, не передбачається. Такі навчальні дисципліни за бажанням 

здобувача вищої освіти можуть бути внесені у Додаток до Диплому здобувача як 

додаткові. Загальний обсяг цих навчальних дисциплін за навчальний семестр не 

може перевищувати 5 кредитів ЄКТС. 

6.8. Здобувач вищої освіти УДУНТ, який по завершенні програми 

академічної мобільності не опанував від 1-єї до 3-х навчальних дисциплін, внесених 

у Додаток до Договору про академічну мобільність, має ліквідувати академічну 

різницю, що утворилась, в порядку та у термін, що визначені «Положенням про 

порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів, 

які навчаються у УДУНТ, а також надання їм академічної відпустки». 
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6.9. Здобувач вищої освіти УДУНТ, який по завершенні програми 

академічної мобільності не опанував 3 або більше навчальних дисциплін, що внесені 

у Додаток до Договору про академічну мобільність, або не подав до відповідного 

деканату УДУНТ звіт про результати навчання протягом 30 днів після завершення 

програми академічної мобільності, підлягає відрахуванню з УДУНТ. У виключних 

випадках за рішенням декана факультету йому може бути надана можливість для 

ліквідації академічної заборгованості згідно з «Положенням про порядок 

відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів, які 

навчаються у УДУНТ, а також надання їм академічної відпустки». 

6.10. По завершенні терміну, передбаченого Договором про академічну 

мобільність, або при достроковому припиненні участі у програмі академічної 

мобільності, здобувач вищої освіти УДУНТ повинен протягом 14 днів повернутись 

до УДУНТ та приступити до навчання. 

6.11. Здобувачу вищої освіти УДУНТ, який успішно виконав програму 

академічної мобільності і по її завершенні повернувся на навчання до УДУНТ, 

стипендіальною комісією УДУНТ згідно з «Положенням про стипендіальне 

забезпечення осіб, які навчаються в УДУНТ» та на підставі визнаних результатів 

навчання може бути призначена академічна стипендія. 

6.12. УДУНТ сприяє перезарахуванню кредитів і оцінок, отриманих під час 

участі у програмах кредитної академічної мобільності студентами УДУНТ, які 

перебували на відповідних програмах до введення в дію цього Положення, а також 

під час участі в інших навчальних програмах, які передбачають отримання кредитів 

(літні, мовні школи тощо), згідно з відповідною заявою студента на ім’я завідувача 

випускової кафедри і згідно з умовами, викладеними у пунктах 6.1, 6.2, 6.4 та 6.5 

цього Положення. 
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