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A. ВІДОМОСТІ ПРО КАНДИДАТА
ПІБ
1

Серія та номер закордонного паспорту (із терміном
закінчення)
Адреса електронної пошти, контактний номер телефону
Факультет/інститут
Курс та група

2

Напрям підготовки (спеціальність та спеціалізація)
Рівень вищої освіти
Приймаючий заклад (за пріоритетом):

3

-

перший виш-партнер

-

другий виш-партнер

B. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

4

ПІБ та підпис
координатора з академічної
мобільності:

Середній бал навчання

5

Чи брали Ви вже участь у проектах кредитної мобільності
програми «Еразмус»?

6

Належність до пільгової категорії (інваліди тощо)*?
Якщо «так», зазначити до якої

НІ

 ТАК
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(вказати кількість разів, які проекти)

 ТАК
_______________________________

ЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ*
7
Рівень:

Тип сертифікату:

1. Своїм підписом я даю згоду на обробку зазначених вище персональних даних та передачу
їх третім особам (вишам-партнерам) з метою участі у програмі мобільності.
2. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що остаточне рішення стосовно вибору кандидатів
залишається за університетом-партнером.
3. Перелік предметів остаточно узгоджується після початку мобільності в університетіпартнері.
Також засвідчую, що все вищевикладене є достовірним:

………………………………………………………………………………………
*Обов’язкове надання письмового підтвердження

Дата:

НІ
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Заповнюється працівником ЦМС
До анкети-заяви додано наступні документи:
 копія навчальної картки;
 сертифікат, що підтверджує рівень іноземної мови;
 для студентів план навчання (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу
навчальної роботи/кількості кредитів ECTS погоджений координатором академічної мобільності на
факультеті/інституті; для аспірантів план навчання (Learning Agreement) із зазначенням
дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS координатором академічної
мобільності на факультеті/інституті; або план дослідження узгоджений з науковим керівником та
координатором академічної мобільності факультету/інституту, підписаний завідувачем відділу
аспірантури та докторантури, та погоджений із приймаючим закладом (за можливістю).
 документи, що засвідчують досягнення студента у студентській та/або науково-дослідній роботі
(для аспіранта обов’язково!).
Отримані бали за конкурсом
1. Середній бал успішності
2.

Рівень володіння іноземною мовою
Досягнення у науково-дослідній роботі:
Статті та патенти за фахом:
Стаття у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз: Scopus
& Web of Science (5);
всі інші статті (4)
Стаття у виданні України (3)
Інші статті (1)
Патент на винахід (5)
Патент на корисну модель (3)
Об'єкти права інтелектуальної власності (3)

3.

Конференції за фаховою тематикою:
участь у міжнародній конференції (за кордоном) (3)
участь у Всеукраїнській або у міжнародній конференціях
(в Україні) (2)
участь у факультетських/інститутських/університетських
конференціях та участь в інших конференціях (1)
доповідь/стенд на конференції без публікації тез доповіді (1)
відзнака за найкращу доповідь на Всеукраїнській або міжнародній
конференції (1)
Олімпіади та конкурси інноваційних проектів, наукових робіт за
фахом:
призове місце на міжнародній олімпіаді/конкурсі/проекті (5)
призове місце у другому турі Всеукраїнської олімпіади/конкурсі/ проекті
(3)
призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (3)
призове місце у інших олімпіадах/конкурсах (1)

4.

Кількість кредитів ECTS на перезарахування

Загальна кількість балів

Показник

Бал

