Шаблон за версією 03
Затверджено наказом ректора СумДУ
№0285-І від 12.06.2017 р.

Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
_______________ 20__ р.

м. Суми

№______

Про впровадження
програми академічної
мобільності студентів

З метою впровадження програми академічної мобільності між СумДУ і
__________________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу, організації; місто; країна)

з підготовки фахівців ступеня _____________________________ з напряму підготовки
(бакалавр, спеціаліст або магістр)

(спеціальності, спеціалізації) _______________________________________________
(шифр та назва напряму підготовки

__________________________________________________________________________
(спеціальності, спеціалізації))

у рамках відповідної Угоди про співробітництво від __ _______ 201__ р. та згідно з
досягнутими домовленостями щодо реалізації програми у формі __________________
_________________________________________________________________________
(зазначити - короткострокового навчання, довгострокового навчання, практичної підготовки або стажування)

НАКАЗУЮ:
1. Встановити термін реалізації вищезазначеної програми з ___ _______ 201_ р.
по ___ _________ 201_ р.
2. Учасниками програми визначити студентів інституту (факультету) __________
_______________________ : _________________________________________________
(назва інституту (факультету)

(зазначити - прізвище та ініціали студентів; шифр академічної групи)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Координатором програми академічної мобільності від інституту (факультету) призначити
______________________________________________________________________.
(зазначити науковий ступінь, вчене звання, посаду, прізвище та ініціали)

Координатору програми від інституту (факультету) забезпечити контроль за
виконанням умов, які визначені _____________________________________________
(зазначити - Угодою про навчання за програмою академічної мобільності

_________________________________________________________________________
та (або) Угодою про практичну підготовку з вищим навчальним закладом, організацією (вказати назву вищого

__________________________________________________________________________
вищого навчального закладу, організації))

від ___ ___________ 201_ р.

4. Директору інституту (декану факультету) ________________________________
(назва інституту (факультету)

_______________________________________________________________________:
(прізвище та ініціали)

- у встановленому порядку перевести вищезазначених студентів на навчання за
______________________________________________________________________;
(зазначити – індивідуальним графіком або індивідуальним навчальним планом)

- за умови успішної реалізації програми забезпечити перезарахування її
результатів в навчальні картки та індивідуальні навчальні плани студентів згідно з
додатком до цього наказу.
5. Координатором програми академічної мобільності від університету призначити
______________________________________________________________________.
(зазначити посаду, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора.
7. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
довести наказ до відома ВЛАС, ВМЗ, ГМАС, а також перелічених у наказі
структурних підрозділів та посадових осіб.

Ректор

А.В. Васильєв

Проект наказу вносить
Директор інституту (декан факультету)
____________ ________________
Підпис

Прізвище, ініціали

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор
____________ ________________
Підпис

Прізвище, ініціали

Начальник ВМЗ
____________ ________________
Підпис

Прізвище, ініціали

Керівник ГМАС
____________ ________________
Підпис

Прізвище, ініціали

Примітка. Обов’язковими додатками до наказу є Програма академічної мобільності та трансферу кредитів,
Угода про навчання за програмою академічної мобільності та (або) Угода про практичну підготовку та
Зобов’язання про якість.

