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ОСНОВНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
У даному звіті представлено результати міжнародної діяльності СумДУ у 2021 році за
основними її напрямам. Для візуалізації основних показників міжнародного
співробітництва згідно з Методикою рейтингу структурних підрозділів університету, а
також ключових показників ефективності діяльності керівництва університету
використовуються наступні позначки:
Рейтинг - Методика визначення рейтингу інститутів, факультетів та кафедр СумДУ.
KPI (англ. Key Performance Indicators) – Ключові показники ефективності діяльності
проректорів та керівників структурних підрозділів.
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РУХУ УНІВЕРСИТЕТУ
Розбудова сучасного успішного університету можлива лише в контексті глобального
науково-освітнього простору з урахуванням досвіду провідних світових закладів вищої
освіти.
Сумський державний університет має власну активну позицію щодо існуючих викликів
динамічного та швидкозмінного глобального простору, працює над посиленням
інституційної конкурентоспроможності у національному та міжнародному академічному
середовищі, розвиває власний багатонаціональний та мультикультурний профіль.
Важливим фактором інтернаціоналізації СумДУ є політика активного розвитку
міжнародної співпраці усіх підрозділів університету на усіх рівнях, популяризації
міжнародного та міжкультурного співробітництва, забезпечення реальної можливості
студентів та науково-педагогічного персоналу (шляхом надання їм відповідних ефективних
засобів) займатися навчальною та науковою діяльністю у інтернаціональному середовищі.
Сумський державний університет є впізнаваним у міжнародному та має високий авторитет
у вітчизняному науково-освітньому просторі, у тому числі зважаючи на відповідне
позиціювання у найбільш відомих світових рейтингах.
СПІВРОБІТНИЦТВО СУМДУ З ІНОЗЕМНИМИ НАУКОВО-ОСВІТНІМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ДИПЛОМАТИЧНИМИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ
Сумський державний університет системно підходить до питання інтеграції у
європейський та світовий науково-освітянський простір, що реалізується, зокрема, через
співробітництво із зарубіжними університетами, асоціаціями, фондами та установами.
ПАРТНЕРИ СУМДУ ЗА КОРДОНОМ
У 2021 р. СумДУ було започатковано 30 нових формалізованих партнерств та підписано
відповідні угоди про довгострокове міжнародне співробітництво (у 2020 р. – 18, 2019 р. –
24, у 2018р. – 21, у 2017р. – 17, у 2016 р. – 24, у 2015р. – 20) із зарубіжними партнерами з
наступних країн: Греція, Ефіопія, Індія, Ірану, Казахстан, Кенія, Китай, Латвія, Литва,
Польща, Сербія, Словаччина, Таджикистан, Танзанія, Туреччина, Філіппіни, Швеція.
Вперше партнерські угоди були підписані з університетами Ефіопії, Ірану, Кенії та
Філіппін.
Станом на 31.12.2021р. СумДУ має відповідно оформлену довгострокову міжнародну
співпрацю із 287 партнерами за кордоном (з них 48 – в ТОП 1000 рейтингу QS, 35 – в
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рейтингу Times Higher Education, 39 – в Шанхайському рейтингу, 43 - в ТОП 1000
рейтингу Webometrics) у 58 країнах світу. Співробітництво реалізується в рамках 345 угод
різного типу.
Динаміка розширення кола іноземних партнерів університету*
287
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Всього партнерів
Активне співробітництво
Співробітництво за пріоритетними напрямками*
Країни

58

54

2021

*Показник «Співробітництво за пріоритетними напрямками», введено у 2021 році
згідно методики рейтингу.
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Географія міжнародної співпраці університету за кількістю партнерств
(довгострокове співробітництво)

Кількість іноземних партнерів за частинами світу

7 21

17

29

1

Країни Західної, Північної Європи та
Балтії
Країни Центральної та Східної
Європи
Країни Північної Америки

1
68

Країни Центральної Азії

143

Країни Африки

Країни Південної Азії та Азіатсько Тихоокеанського регіону
Країни Південної Америки
Країни Близького Сходу
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СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА
Згідно існуючих міжнародних практик та зважаючи на цілі Стратегії інтернаціоналізації
СумДУ все більше уваги приділяється стратегічним партнерствам університету, в рамках
яких, згідно з пріоритетними напрямами (грантова діяльність, академічна мобільність та
інші), реалізуються найбільші обсяги міжнародного співробітництва. Відповідний
показник, крім іншого, відслідковується міжнародним рейтингом U-Multirank.
Станом на грудень 2021 року перелік стратегічних партнерів СумДУ включає:
Країна

Партнер

Великобританія

Університет Бат Спа

Ірландія

Інститут мистецтва, дизайну та технологій

Латвія
Німеччина

Латвійський університет
Університет Дуйсбург-Ессен
Університет Кобленц-Ландау

Польща

Університет природничих наук у м. Люблін

Румунія

Сілезійський технологічний університет у м. Глівіце
Технічний університет м. Клуж-Напока
Технічний університет м. Кошице

Словаччина

Словацький технічний університет в м. Братислава
Університет ім. Oлександра Дубчека в м. Тренчин

Туреччина
Франція

Технічний університет Йилдиз
Університет Пуатьє

Швеція

Школа бізнесу та економіки Університету Ліннеус
Університет м. Умео

ЧЛЕНСТВО УНІВЕРСИТЕТУ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА
АСОЦІАЦІЯХ
Одним з базових принципів інтернаціоналізації згідно із Стратегією інтернаціоналізації
є співробітництво, як основа міжнародної інтеграції через розбудову стратегічних
партнерств та мереж, участі у діяльності міжнародних асоціацій і об’єднань. Наразі,
Сумський державний університет є членом 25 авторитетних академічних асоціацій та
спільнот світу.
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МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГОВІ ОЦІНЮВАННЯ
(Узагальнене інформування)
Сумський державний університет входить до Всесвітнього рейтингу дослідницьких
університетів світу від Times Higher Education World University Rankings (THE) на
позиції 501-600 та на 1 місці серед університетів України. Згідно з University Impact
Rankings від THE, університет – у топ-групі 600-800 університетів світу за рівнем
суспільно-економічного впливу, галузеві рейтинги ТНЕ відзначають Сумський державний
університет на позиції 401-500 в галузі «Бізнес і Економіка» (2 місце серед ЗВО України),
на позиції 601-800 у галузі «Інженерія» (1 місце серед ЗВО України) та на позиції 801-1000
у галузі «Фізичні науки» (2 місце серед ЗВО України).
Згідно з міжнародним рейтингом вищих навчальних закладів QS World University
Rankings Сумський державний університет входить до топ-групи 701-750 провідних
університетів світу, на четвертій-п’ятій позиції серед українських ЗВО та класифікується
як університет з високою дослідницькою продуктивністю. Згідно рейтингу the Young
University Rankings та QS Top 50 Under 50 Сумський Державний Університет входить до
групи топ-150 «молодих» вишів світу, які «стрімко зростають», і наразі є єдиним
представником України в цих рейтингах.
Сумський державний університет входить до каталогу кращих дослідницьких
університетів світу від Шанхайського рейтингу.
За даними міжнародного рейтингу Webometrics Ranking of World Universities СумДУ
посідає 3 місце серед ЗВО України, а також займає високі позиції у європейському
рейтингу U-Multirank, який визначив більшість показників навчальної, позанавчальної,
міжнародної та інших сторін діяльності СумДУ такими, що перевищують середньосвітові
значення.
Згідно з міжнародним рейтингом SciMago Institutions Rankings Сумський
державний університет входить до топ-250 університетів Центральної та Східної Європи.
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За версією міжнародного екологічного рейтингу UI GreenMetric Сумський державний
університет входить до топ-450 університетів світу. СумДУ став першим українським
університетом, який увійшов до цього екологічного рейтингу.
За даними наукометричної бази даних Scopus за кількістю цитувань світовою
науковою спільнотою публікацій вчених університету та індексом Гірша – СумДУ
серед лідерів науково-освітянського простору України.
За кількістю наукових та наукових-педагогічних працівників, що мають п’ять і
більше публікацій у виданнях, які індексуються базами даних Scopus та/або Web of
Science Core Collection, один з найвищих показників серед ЗВО України.
За результатами дослідження, що публікує Webometrics, університет посідає 4
місце серед вишів України за цитованістю вчених в Google Scholar; репозитарій наукових
робіт СумДУ посідає перше місце серед ЗВО України та входить до ТОП-45 найкращих
інституційних репозитаріїв світу, згідно з Ranking Web of Repositories від Webometrics.
Сумський державний університет має високі позиції за результатами
консолідованого рейтингу вітчизняних університетів «Osvita.ua» та входить в трійку
університетів України за оцінками якості навчання та в трійку кращих класичних
університетів України у загальному заліку, згідно з рейтингом «ТОП-200 Україна 2020».
УЧАСТЬ СУМДУ В МІЖНАРОДНИХ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТАХ І ПРОГРАМАХ
ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСТІ СУМДУ У МІЖНАРОДНИХ ГРАНТОВИХ
ПРОГРАМАХ
У звітному році пріоритетами організації участі університету у міжнародних грантових
програмах стало:
 посилення наукового спрямування грантової діяльності;
 розширення кола опрацьованих та запропонованих структурним підрозділам
програм;
 збільшення чисельності кафедр і окремих наукових та науково-педагогічних
працівників, залучених до підготовки проєктів;
 стимулювання міждисциплінарності проєктних груп, що готують грантові запити;
 підвищення якості заявок через їх експертну оцінку в СумДУ;
 активне реагування на виклики, пов’язані із COVID-19, пошук механізмів
вдосконалення грантової діяльності в умовах пандемії.

ДІЯЛЬНІСТЬ КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПІДГОТОВКИ ГРАНТОВИХ
ЗАЯВОК УМС
З 2020 року координаційним центром підготовки грантових заявок УМС
адмініструються усі заявки університету на міжнародні грантові проєкти та програми,
незалежно від їх спрямування.
У звітному році центром забезпечено:
 поповнення бази міжнародних організацій-грантодавців та конкурсів міжнародних
програм, у тому числі за тематиками, пов’язаними із боротьбою із COVID-19;
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 підтримка функціонування груп із розвитку грантової діяльності в інститутах та
факультетах, які координують роботу з підготовки грантових заявок на рівні
інститутів/факультетів та кафедр;
 проведення тренінгів та супроводу підготовки грантових запитів, в тому числі за
новими програмами та конкурсами;
 реєстрацію та облік міжнародних грантових заявок, підготовлених проєктними
групами СумДУ.
На виконання П.4 рішення вченої ради Сумського державного університету з питання:
«Інтернаціоналізація діяльності університету» від 21 березня 2019 р. було проведено 20
цільових тренінгів за пріоритетними міжнародними грантовими конкурсами (Еразмус+,
Горизонт 2020, міжурядовими науково-дослідницькими та іншими програмами) щодо
написання проєктних заявок, до яких долучилося більше 200 науково-педагогічних
працівників та співробітників університету, проведено більше 300 індивідуальних
консультацій.
Загалом у 2021 році центром підготовки грантових заявок пропонувалось 60 грантових
програм (у 2020 році – 55) для участі у конкурсах на отримання фінансування за різними
напрямками діяльності для кафедр, інститутів/факультетів та структурних підрозділів
СумДУ, серед яких найбільш масштабними є:

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК ВІД СУМДУ
У 2021 році структурними підрозділами університету було подано 132 грантові заявки
загальноуніверситетського рівня на конкурси міжнародних програм (у 2020 році – 174, у
2019 - 130).
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Загальна кількість підготовлених міжнародних грантових заявок
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2016
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2018

132
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ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ І ПРОЄКТІВ
Тематики загальноуніверситетських грантових проєктів, які виконувались СумДУ у 2021
році, відповідають пріоритетам розвитку сектору вищої освіти України, стратегії уряду
України, стратегічним цілям розвитку ЄС та ООН.
Участь СумДУ в міжнародних грантових проєктах у 2021 році сприяла, крім іншого,
покращенню матеріально-технічної бази. Так, у рамках виконання міжнародних грантових
проєктів до СумДУ у 2021 р. було залучено комп’ютерного, технічного та наукового
обладнання на суму 1,993 млн. грн. (у 2020р. – 4,93 млн.грн., у 2019р. – 1,25 млн.грн., у
2018р. – 0,4 млн. грн, у 2017р. – 1,5 млн.грн). У 2022 р. запланована закупівля обладнання
на суму близько 5 млн.грн.
Загальна кількість міжнародних грантів

Рейтинг
498

Всього грантів
З них загальноуніверситетського
рівня

333
281

251

221

264

159

33
2015

2016

2017

2018

9

2019

101

96

70

48

45

42

2020

2021

Обсяги фінансування грантів усіх типів, млн. грн.

22,37

Рейтинг

23,04

22,31

20,74
18,07

18,69

14,82

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(враховано обсяги визначені для СумДУ)
*У першому півріччі 2022 року відбудеться фінансування за 16 проєктами наукового
спрямування (у тому числі освітнього з науковою складовою) обсягом 10 951 600,00 грн.,
яке попередньо очікувалось на осінь 2021р.
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ
У звітному році було досягнуто найбільшої за всі роки кількості
загальноуніверситетських грантів - 101 (у 2020 році – 96, у 2019 - 70).
За загальноуніверситетськими грантами у 2021 році в університеті працювало більше 180
осіб з 31 кафедри усіх факультетів/інститутів закладу, а також 7 загальних структурних
підрозділів.
Найбільш активними за загальноуніверситетськими грантами у звітному періоді були:
ННІ БіЕМ (кафедри маркетингу, управління, МЕВ); ТеСЕТ (кафедра ТМВІ); ІФСК
(кафедри ППСТ, ІМ); ЕлІТ (кафедра НЕМП); МІ (кафедра патанатомії); ННІ Права (кафедра
АГПФЕБ).
Найбільша кількість та обсяги фінансування забезпечено через міжнародні грантові
програми Еразмус+, DAAD, DVV International, за підтримки НАТО, Організації Об'єднаних
Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та низки інших міжнародних фондів.
Тематики проєктів, що виконувались у звітному році, спрямовані на:

впровадження європейських цінностей в освітній діяльності;

модернізацію освітніх програм у відповідності до європейських стандартів;

підвищення якості освітньої діяльності, рівня академічної доброчесності;

запровадження практик відкритої науки;

використання іммерсивних технологій навчання;

вирішення проблемних питань, пов’язаних з викликами COVID-19;

посилення інклюзивності вищої освіти тощо.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ГРАНТИ
Незважаючи на карантинні обмеження в більшості країн світу через ситуацію із COVID19 та відповідне зниження так званих «тревел грантів», що традиційно становили більшу
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частину індивідуальних грантів, у 2021 році вдалося знайти нові формати та джерела
фінансування індивідуальних грантів, що дозволило більш, ніж в 2 рази збільшити
показники кількості та на 62% відповідне фінансування індивідуальних грантів у
порівнянні із минулорічним показником.
Кількість індивідуальних грантів
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МІЖНАРОДНІ ОБМІНИ ТА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ЗАСАДИ
Міжнародна академічна мобільність є основою інтеграційного процесу у просторі вищої
освіти та одним з вагомих інструментів інтернаціоналізації сучасного університету.
Згідно зі Стратегією інтернаціоналізації Сумського державного університету на 20192025 роки і відповідним рішенням вченої ради від 21.03.2019 р. щодо «Інтернаціоналізації
діяльності університету» в контексті академічної мобільності СумДУ ставить на меті
наступне:
- активне залучення до програм міжнародних обмінів усіх без виключення випускових
кафедр, факультетів, інститутів із забезпеченням ними наявності діючих програм
академічної мобільності за кожною спеціальністю;
- запровадження цільових програм академічної мобільності за окремими освітніми
програмами, міжнародне визнання освітніх програм та їх компонентів;
- розвиток двосторонніх програм академічного обміну з університетами-партнерами,
удосконалення існуючих та започаткування нових спільних з іноземними партнерами
освітніх програм та програм подвійного диплому;
- розробку нових та вдосконалення існуючих внутрішніх механізмів реалізації
програм академічної мобільності в університеті у тому числі визнання та трансферу
результатів, стимулювання організації та участі у таких програмах;
- розвиток потенціалу інститутів/факультетів та кафедр університету щодо розуміння
та використання технологій міжнародної академічної мобільності;
- запровадження щорічного планування інститутами, факультетами та кафедрами
програм академічної мобільності як невід’ємної складової навчального процесу (стосується
як студентів, так і викладачів); розробка механізмів включення компонентів, що
пропонуються до вивчення за кордоном, до навчальних планів освітніх програм;
- широке використання можливостей стипендіальних та грантових програм (на
кшталт Еразмус+, DAAD, програми ім. Фулбрайта) для залучення більш широкого кола
учасників усіх категорій;
- активне залучення до програм міжнародних обмінів іноземних студентів за
різноманітними формами академічної мобільності до СумДУ.
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ЗАЛУЧЕННЯ СУМДУ ДО ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ
МОБІЛЬНОСТІ
СТИПЕНДІАЛЬНІ ТА ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА ФОНДІВ
Управлінням міжнародного співробітництва на системній основі забезпечується
взаємодія з представниками міжнародних організацій, офісів міжнародних програм,
посольств іноземних держав в Україні та приватних фондів, що надають стипендіальну та
грантову підтримку учасникам академічної мобільності.
У 2021 році коло пропозицій для всіх категорій учасників охоплювало 68 програм
академічної мобільності у 23 країнах світу (2020 р. – 65 програм у 33 країнах світу), з них
59 програм було запропоновано на загальноуніверситетському рівні (при координуванні
УМС), 9 програм – з ініціативи факультетів/інститутів.
Загальна сума фінансування, яку вдалося залучити за рахунок стипендіальних і
грантових програм у 2021 р. для підтримки учасників академічної мобільності становить 3.9
млн. грн (2020р. – 5.2 млн. грн). Обсяг залученого фінансування в рамках стипендіальних
і грантових програм у 2021 р. зменшився, зокрема, у зв'язку з перенесенням термінів
мобільностей на 2022 рік, а також перезавантаження програми ЄС Еразмус+ на наступний
7-річний період.
Основні грантові і стипендіальні програми міжнародної академічної мобільності
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Географія грантових і стипендіальних програм академічної мобільності, що
пропонувались в СумДУ протягом 2021 року

Найбільша фінансова підтримка програм мобільності традиційно залишається за
грантовими програмами Європейського Союзу.
З 2015 р. СумДУ є активним учасником грантової програми
ЄС Еразмус+, у тому числі за ключовим напрямом «Міжнародна
кредитна мобільність», спрямованої на стимулювання розвитку
міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, підвищення
рівня ключових навичок і компетенцій учасників освітнього процесу у відповідності до
світових тенденцій на ринку праці та викликів сучасного суспільства.
Протягом 2021 року СумДУ виконував 50 проєктів із кредитної мобільності програми
Еразмус+ (2020 р. – 55 проєктів) із партнерами у 18 країнах Європейського Союзу.
Зменшення кількості діючих проєктів у 2021 р. пов’язане із закінченням Програми 20152020 рр., останній конкурс в рамках якої було оголошено у 2020р.
Загальна сума фінансування, отримана на реалізацію двосторонніх обмінів у 2021 році,
становить 67 739 євро (близько 2.2 млн. грн.).
Станом на 2021р. за роки участі СумДУ в програмі Еразмус+ (2015-2021рр.) в рамках
проєктів з кредитної мобільності було реалізовано наступну кількість мобільностей:
вихідна (від СумДУ) – 174 виїзди, вхідна (до СумДУ) – 32 прийоми. Загальна сума
фінансування двосторонніх обмінів програмою Еразмус+ становить 618 726 євро. У 2022р.
заплановано реалізацію мобільностей з загальним фінансуванням близько 120 тис. євро
(близько 4 млн. грн).
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Географія проєктів за ключовим напрямом «Міжнародна кредитна мобільність»
грантової програми ЄС Еразмус+, що реалізуються в СумДУ

З метою дисемінації результатів проєктів з кредитної мобільності було створено і
постійно оновлюється сторінка на вебсайті СумДУ, присвячена «успішним історіям»
учасників проєктів.
У 2021р. вперше було проведено інформаційний день програми Еразмус+ на рівні
факультетів/інститутів (факультет ТеСЕТ) за участі представників Національного
Еразмус+ офісу в Україні, управління міжнародного співробітництва, представників
студентської агенції СТАМ та успішних стипендіатів проєктів з кредитної мобільності.
Дану практику планується розповсюдити на інші факультети/інститути СумДУ.
Дотримуючись вимог ЄС щодо забезпечення відкритості та прозорості процедур відбору
учасників, у 2021р. управлінням міжнародного співробітництва було оголошено 23
конкурси (у 2020р.– 19 конкурсів) в рамках проєктів «Міжнародної кредитної мобільності»
для всіх категорій учасників на реалізацію академічної мобільності у ЗВО Іспанії, Італії,
Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії та Швеції. Управлінням
міжнародного співробітництва було опрацьовано аплікаційні пакети документів та
проведено співбесіди щодо визначення рівня володіння іноземної мови з 118 кандидатами
на мобільність (у 2020р.– 62 кандидати).
У 2021 р. УМС було забезпечено функціонування відбіркової комісії за програмами
академічної мобільності за участі профільних заступників директорів/деканів та
представників студентства. Було проведено більше 20 засідань для відбору учасників.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНИХ ОБМІНІВ ТА АКАДЕМІЧНОЇ
МОБІЛЬНОСТІ
ПОКАЗНИКИ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ
У 2021 році 638 студентів СумДУ стали учасниками міжнародної освітньої наукової
діяльності за кордоном, що становить 8,8% від контингенту здобувачів вищої освіти СумДУ
денної форми навчання з урахуванням КІ, ШІ, КФК (ПТ КІ) та іноземних студентів (у
2020 р. – 280 студентів, що становило 4% від контингенту; у 2019 р. – 228 студентів, що
становило 3% від контингенту) та включає в себе учасників міжнародної академічної
мобільності, участі у наукових заходом за кордоном, стажування на підприємcтвах та інше.
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ПРОГРАМАХ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
В ЗАКОРДОННИХ ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

У 2021 р. учасниками міжнародної академічної мобільності стали 521 студент СумДУ,
що становить 7,2 % від контингенту студентів денної форми навчання з урахуванням КІ,
ШІ, КФК (ПТ КІ) та іноземних студентів (у 2020 р. – 127 студентів, що становило 1,8% від
контингенту; у 2019 р. – 122 студентів, що становило 1,6 % від контингенту).
Кількість студентів-учасників програм міжнародної академічної мобільності, осіб
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*даний показник враховує учасників гібридної академічної мобільності (частина програми з фізичним
виїздом за кордон, частина - віртуально)
ВХІДНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНИХ ЗВО
У 2021 році 274 студента закордонних ЗВО стали учасниками міжнародної академічної
мобільності на базі СумДУ (у 2020 р. – 27 студентів, у 2019 р. таких прикладів не було).
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Кількість іноземних здобувачів вищої освіти закордонних ЗВО – учасників
програм вхідної академічної мобільності на базі СумДУ по роках, осіб
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА
За звітний період управлінням міжнародного співробітництва виконано значний обсяг
роботи та забезпечено вагому частину результатів за основними напрямками розвитку
міжнародної діяльності університету.
Серед іншого, у 2021 році співробітниками УМС було забезпечено:
✔ Представлення університету у міжнародному науково-освітньому просторі,
просування його іміджу та кращих практик; забезпечення залучення СумДУ до співпраці з
найбільш престижними програмами, мережами, ініціативами.
✔ Внутрішню координацію міжнародної діяльності, чітке визначення та
впорядкування показників успішності міжнародної діяльності для усіх рівнів управління
університетом, розвиток нормативної бази щодо регулювання напрямів міжнародного
співробітництва.
✔ Делегування повноважень та функціональних обов’язків інститутам/факультетам та
кафедрам університету; запровадження у всіх без виключення інститутах/факультетах та
кафедрах системи обліку та обміну даними щодо основних показників міжнародної
діяльності.
✔ Супровід співпраці в рамках міжнародних партнерств університету, розширення
кола стратегічних партнерів за кордоном, сприяння збільшенню ефективності
використання формалізованих партнерств.
✔ Організацію діяльності координаційного центру підготовки грантових проєктів,
опрацювання пріоритетних міжнародних грантових програм з проведенням відповідних
заходів щодо широкого залучення структурних підрозділів СумДУ.
✔ Координацію та організаційно-адміністративний супровід діяльності робочих груп
університету щодо виконання грантових проєктів освітнього спрямування та проєктів з
науковою складовою, передусім за програмою ЄС ЕРАЗМУС+.
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✔ Розбудову внутрішньої інфраструктури для якісного адміністративного та
технічного супроводу грантових проєктів, що виконуються в СумДУ через вдосконалення
взаємодії структурних підрозділів загальноуніверситетського значення (включаючи
фінансові, юридичні, рекламно-інформаційні служби тощо).
✔ Опрацювання більше 60 міжнародних грантових і стипендіальних програм з
проведенням відповідних презентацій та семінарів для цільових категорій у СумДУ,
супроводом оформлення аплікаційних документів, а також заходами щодо посилення
конкурентоспроможності учасників від університету.
✔ Участь в модернізації головного багатомовного веб-сайту СумДУ; забезпечення
англомовного представництва у соціальних мережах (Facebook (1091 підписник), Instagram
(730 підписників), Twitter та LinkedIn), розробка електронних та друкованих матеріалів
іноземними мовами.
✔ Сприяння інтернаціоналізації кампусів університету – переклад англійською мовою
табличок, вказівників, форм опитувань та інше.
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