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Щодо залучення іноземних
фахівців до викладацької
роботи на базі СумДУ

Із введенням у дію з 6 вересня 2014 р. закону України «Про вищу освіту»
одним із головних стратегічних напрямів розвитку С у м Д У має стати впровадження
європейських норм і стандартів в освітній процес, підвищення двосторонньої
академічної мобільності студентів, здійснення спільних наукових, освітніх та інших
проектів.
З метою надання якісних освітніх послуг особам, які навчаються, активного
залучення провідних іноземних фахівців до викладацької роботи в СумДУ.
стимулювання міжнародної академічної мобільності, вдосконалення
методів
викладання дисциплін іноземними мовами
НАКАЗУЮ:
1. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр вжити
заходів щодо більш активного запрошення до С у м Д У та залучення іноземних
фахівців до викладання, передусім іноземною мовою, навчальних дисциплін /
змістових модулів у режимі організації навчання за денною ф о р м о ю для студентів,
аспірантів, слухачів системи підвищення кваліфікації тощо.
Передбачити проведення підсумкової атестації з відповідних дисциплін /
змістових модулів з видачею сертифікатів за встановленою наказом по університету
формою. Сертифікати оформлювати українською та англійською мовами за
підписом запрошеного іноземного фахівця та затверджувати
начальником
організаційно-методичного управління В.Б. Юскаєвим.
Директорам інститутів, деканам факультетів забезпечити зарахування в
установленому порядку отриманих результатів щодо засвоєння дисциплін / окремих
змістових модулів.
2. При прийомі на роботу іноземних викладачів на посади науково-педагої ічних
та педагогічних працівників у штат та за сумісництвом терміном не менше трьох
місяців передбачати зменшення обсягу педагогічного навантаження на 50 % від тієї
частини ставки, на яку приймається викладач.

Підставою для зменшення обсяг) педагогічного навантаження є службова
записка завідувача кафедри на ім'я ректора з візою першого проректора
В.Д. Карпуші. рішення за якою спрямовується ректором
керівнику групи
планування навчального навантаження В.І. Лисиці.
3. Наказ від 17 липня 2014 р. № 610-1 вважати таким, що втратив силу в
зазначеній частині.
4. Начальнику загального відділу 0.1. Рибіиій наказ в електронному вигляді
довести до відома деканів факультетів, директорів інститутів, Завідувачів кафедр,
начальника відділу міжнародного співробітництва, начальника організаційнометодичного управління, керівника групи планування навчального навантаження.
5. Контроль
В.Д. Карпушу.
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