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Щодо залучення іноземних
студентів на довгострокове
навчання в СумДУ

З метою стимулювання участі кафедр СумДУ у програмах міжнародної
академічної

мобільності

академічних

партнерів,

(академічного
активного

обміну),

залучення

розширення

іноземних

переліку

студентів

на

довгострокове навчання за напрямками підготовки та спеціальностями СумДУ,
передусім за програмою Е г а з т и з Мипсіив
НАКАЗУЮ:
1.

Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр:
вжити заходів щодо активного залучення іноземних студентів до

участі в програмах міжнародної академічної мобільності (академічного обміну)
за довгостроковими формами навчання на базі СумДУ;
проводити роботу щодо пошуку іноземних партнерів та укладання
угод про довгострокове навчання іноземних студентів на базі СумДУ.
2.

3 метою забезпечення керівництва програмою академічної мобільності

(програмою академічного обміну), реалізації програми викладачами кафедр та
супроводження процесу навчання іноземного студента передбачити створення
цільового фонду фінансування обсягом, що визначається з розрахунку оплати
праці еквівалентному оплаті 0,25 од. доцента ( з науково-педагогічним стажем
10 років) в місяць, з приведенням до загального терміну навчання іноземного
студента в СумДУ. Використання цільового фонду та розподіл між кафедрами

- виконавцями програми навчання проводити шляхом збільшення штату ПВС
або преміювання у відповідності до обсягу навчальних доручень. При цьому до
10 % цільового фонду направляти для преміювання осіб, котрі забезпечують
супроводження процесу навчання і перебування іноземного студента.
Підставою для преміювання є сумісна службова записка керівника групи
організації міжнародного академічного співробітництва та начальника групи
планування і обліку навчального навантаження на ім'я ректора узгоджена
першим

проректором,

директором/деканом

інституту

(факультету),

начальником О М У .
4.

За поданням першого проректора запровадити преміювання за підсумками

календарного року заступників директорів інститутів/деканів факультетів, які є
відповідальними за організацію програм міжнародної академічної мобільності
(академічного обміну), за умови позитивної динаміки результатів прийому
іноземних студентів за відповідними програмами .
5.

Начальнику загального відділу О. І. Рибіній довести наказ в електронному

вигляді до відома директорів інститутів, деканів факультетів,

завідувачів

кафедр, начальника відділу міжнародного співробітництва, керівника групи
організації

міжнародного

академічного

співробітництва,

начальника

організаційно-методичного управління, начальника групи планування і обліку
навчального навантаження.
6.

Контроль

за

виконанням

наказу

покласти

на

першого

проректора

В.Д. Карпушу.
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