Правила конкурсного відбору студентів освітньої програми «Бізнес-адміністрування і
консультування» ОС «Магістр» на програму міжнародної академічної мобільності в межах
співпраці щодо подвійного дипломування між Київським національним університетом імені
Тараса Шевченка та Університетом Мачерата (Італія) (далі – Правила) розроблені на основі
Угоди між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом
Мачерата (Італія), підписаної ректорами університетів – партнерів 6 та 29 травня 2013 р., та
додаткових угод до зазначеної Угоди від 2014, 2018 та 2019 рр., відповідно до Закону України
«Про вищу освіту», Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. №579, інших актів
законодавства України, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого наказом Ректора
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 29.06.2016 р., інших актів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1. Етапи конкурсного відбору на Програму мобільності
1.1. Конкурсний

відбір

студентів

освітньої

програми

«Бізнес-адміністрування

і

консультування» ОС «Магістр» на програму міжнародної академічної мобільності для навчання в
Університеті Мачерата (Італія) за освітньою програмою «Global Politics and International
Relations» згідно з Угодою між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та
Університетом Мачерата (Італія) щодо подвійного дипломування за освітніми програмами
«Бізнес-адміністрування і консультування» та «Global Politics and International Relations» (далі –
Програма мобільності) організовується Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка.
1.2. Конкурсний відбір на Програму мобільності відбувається у такі етапи:
 прийняття та оприлюднення рішення про проведення конкурсного відбору;
 прийняття документів від студентів, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі;
 прийняття рішення про допуск до фахового конкурсного випробування;
 проведення фахового конкурсного випробування;
 визначення переможців конкурсного відбору;
 оприлюднення рішення про переможців конкурсного відбору;
 видання наказу ректора про направлення студентів на навчання за Програмою мобільності.
2. Прийняття рішення про проведення конкурсного відбору
2.1. Рішення про проведення конкурсного відбору та утворення конкурсної комісії
приймається Вченою радою економічного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

2.2. У рішенні про проведення конкурсного відбору визначається максимальна кількість
студентів, які можуть бути направлені за Програмою мобільності, відповідно до умов Угоди між
університетами – партнерами на поточний рік.
2.3. Можливість участі у Програмі мобільності студентів, що навчаються за кошти
державного бюджету, визначається у тому числі кількістю учасників програми від Університету
Мачерата, що пов’язано з необхідністю компенсувати їхні витрати на навчання в Україні. Число
учасників програми академічної мобільності з італійської сторони за 2 роки навчання у
магістратурі не може перевищувати числа українських учасників програми 1-го та 2-го року
магістратури, що навчаються на умовах контракту.
2.4. Для проведення конкурсного відбору утворюється конкурсна комісія у складі голови та
двох членів з числа викладачів кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Головою конкурсної
комісії є завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу.
2.5. Конкурсний відбір на навчання на Програму мобільності проводиться, як правило, у
період з восьмого по одинадцятий тиждень першого семестру навчального року, у якому
реалізується Програма мобільності.
2.6. Строки подання студентами документів до конкурсної комісії, а також дата проведення
фахового конкурсного випробування затверджуються рішенням кафедри міжнародної економіки
та маркетингу економічного факультету.
2.7. Зазначені вище рішення Вченої ради економічного факультету та кафедри міжнародної
економіки та маркетингу доводяться до відома студентів освітньої програми «Бізнесадміністрування і консультування» ОС «Магістр», а також оприлюднюються на офіційному вебсайті економічного факультету.
3. Порядок роботи та прийняття рішень конкурсною комісією
3.1. Роботою конкурсної комісії є засідання, які можуть проводитися, за потреби,
дистанційно, з використанням відповідних платформ.
3.2. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше
половини її складу.
3.3. Рішення конкурсної комісії оформлюються у вигляді протоколів її засідання
українською та англійською мовами, що підписуються її головою та всіма членами. Копія
протоколу англійською мовою надсилається до Університету Мачерата та є підставою для
оформлення запрошення на навчання на Програму мобільності.

4. Прийняття документів від претендентів
4.1. Право на участь у конкурсному відборі на Програму мобільності мають студенти 1-го
року навчання освітньої програми «Бізнес-адміністрування і консультування» ОС «Магістр»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4.2. Студенти, вказані у п. 4.1 цих Правил, які виявили бажання взяти участь у конкурсному
відборі на Програму мобільності (далі – претенденти), у визначені строки подають конкурсній
комісії такі обов‘язкові документи:
 резюме (CV) англійською мовою у форматі Europass із зазначенням попередньої освіти
(диплому про повну загальну середню освіту, диплому ОС «Бакалавр», інших дипломів про
освіту, у тому числі післядипломну (за наявності)); рівня володіння англійською та іншими
іноземними мовами (згідно Європейської рамкової угоди про мови); досвіду роботи (за
наявності); наявних комунікаційних, управлінських та інших здібностей; додаткової
інформації, що підтверджує знання, навички та досвід роботи претендента;
 мотиваційний лист англійською мовою з обґрунтуванням мети участі у Програмі мобільності;
 копію сертифіката міжнародного зразка про володіння англійською мовою на рівні, не
нижчому В2 (а саме: IELTS (academic), TOEFL, Cambridge English Language Assessment або
Pearson Test of English).
4.3. За бажанням претенденти можуть направити конкурсній комісії додаткові документи,
що підтверджують їхні здобутки:
 копію сертифіката міжнародного/національного/університетського зразка про володіння
італійською мовою на рівні, не нижчому А2 Європейської рамкової угоди про мови;
 копії дипломів переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад,
конкурсів наукових робіт та інших інтелектуальних випробувань, отриманих у вересні-жовтні
навчального року, у якому відбувається академічний обмін;
 копії наукових публікацій, що вийшли друком у серпні-жовтні навчального року, у якому
реалізується Програма мобільності, та не були враховані при вступі до магістратури;
 копії інших документів.
4.4. Претенденти повинні особисто пред’явити конкурсній комісії оригінали наданих
документів.
5. Прийняття рішення про допуск до фахового конкурсного випробування
5.1. Конкурсна оцінка претендента розраховується як сума балів за подані на конкурс
документи, академічну успішність та фахове конкурсне випробування (див. таблицю). За
відсутності будь-якого з обов’язкових документів, зазначених у п. 4.2 цих Правил, претендент не
допускається до проходження фахового конкурсного випробування.

Складові конкурсної оцінки претендента на навчання

Мах число балів

Конкурс документів:
30
мотиваційний лист
сертифікат про володіння італійською мовою
дипломи переможця/призера всеукраїнських і міжнародних студентських
олімпіад, конкурсів наукових робіт та інші навчальні та наукові
досягнення претендента
наукові публікації претендента
Оцінка академічної успішності:
40
рейтинг при вступі до магістратури *
поточні оцінки з дисциплін першого семестру на момент оголошення
конкурсу
Фахове конкурсне випробування:
30

10
10
5

5
20
20

ЗАГАЛОМ
100
* - розраховується на основі загального рейтингу студента у базі "Абітурієнт" чи її аналогу.
5.2. Таблиці

переведення

у

бали

оцінок

академічної

успішності

претендента

затверджуються рішенням кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного
факультету та за необхідності переглядаються кожного року.
6. Фахове вступне випробування
6.1. Завдання для фахового конкурсного випробування затверджуються на засіданні
кафедри міжнародної економіки та маркетингу не пізніше восьмого тижня першого семестру
навчального року, у якому реалізується Програма мобільності.
7. Визначення переможців конкурсного відбору
7.1. Переможцями конкурсного відбору конкурсною комісією визнаються претенденти, які
мають високу академічну успішність, надали всі необхідні документи, успішно склали фахове
конкурсне випробування, отримавши 60 (шістдесят) та більше конкурсних балів, та відповідають
вимогам п.2.3 даних Правил.
7.2. Конкурсна комісія приймає рішення про рекомендацію для направлення на Програму
мобільності переможців конкурсу відповідно до визначеного рейтингу переможців в межах
максимальної кількості учасників Програми мобільності, визначеної рішенням Вченої ради
економічного факультету про оголошення конкурсного відбору.
7.3. Рішення конкурсної комісії про рейтинг переможців та рекомендацію для направлення
на Програму мобільності має бути оприлюднене не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня його
прийняття.
7.4. Рішення конкурсної комісії є підставою для видання наказу ректора Київського
національного університету імені Тараса Шевченка про направлення студентів на навчання за
Програмою мобільності.

8. Фінансування Програми мобільності
8.1. Участь у Програмі мобільності є безкоштовною.
8.2. Студенти контрактної форми сплачують за навчання на ОП «Бізнес-адміністрування і
консультування» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Разом зі
студентами бюджетної форми навчання ОП «Бізнес-адміністрування і консультування», що
відповідають п.2.3 даних Правил, вони допускаються до освітнього процесу в Університеті
Мачерата на основі взаємних домовленостей між університетами – партнерами.
8.2. Візові витрати, проїзд, проживання, медичне страхування, посвідка на тимчасове
проживання та інші можливі витрати, пов’язані з навчанням у Італії, оплачуються студентами
самостійно.

