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Положення
•  • • •  о - г  •  •про порядок реалізації права на академічну мобільність  

в Комунальному закладі «Дніпропетровський фаховий мистецько-
художній коледж культури» Дніпропетровської обласної ради»

1. Загальна частина

1.1. Це Положення встановлює порядок реалізації права на академічну 
мобільність для учасників освітнього процесу КЗ «Дніпропетровський фаховий 
мистецько-художній коледж культури» ДОР» на території України чи поза її 
межами.

1.2. Учасниками академічної мобільності є учасники освітнього процесу 
КЗ «Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури» ДОР», 
а також заклади фахової передвищої освіти та наукові установи, що реалізують 
право на академічну мобільність.

1.3. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі 
міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, 
міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво, а також може 
бути реалізоване учасником освітнього процесу КЗ «Дніпропетровський 
фаховий мистецько-художній коледж культури» ДОР» з власної ініціативи, 
підтриманої керівництвом коледжу на основі індивідуальних запрошень.

1.4. За місцем реалізації академічна мобільність поділяється на:
-  внутрішню академічну мобільність -  академічна мобільність, право на 

яку реалізується українськими та іноземними учасниками освітнього процесу 
коледжу у закладах фахової передвищої освіти -  партнерах у межах України;

-  міжнародну академічну мобільність -  академічна мобільність, право на 
яку реалізується учасниками освітнього процесу коледжу та партнерах поза 
межами України.

1.5. Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, 
що здобувають освітній ступінь фаховий молодший бакалавра є:

-  навчання за програмами академічної мобільності;
-  мовне стажування;
-  виконавське стажування;
-  практика.



1.6. Формами академічної мобільності для педагогічних та науково- 
педагогічних працівників коледжу є:

-  участь у спільних проєктах;
-  викладання;
-  стажування;
-  підвищення кваліфікації.

2. Організаційне забезпечення реалізації права на академічну мобільність

2.1. Здобувачі фахової передвищої освіти, які є учасниками освітнього 
процесу коледжу, в межах програм внутрішньої академічної мобільності 
зараховуються до освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти -  
партнерів як такі, що тимчасово допущені до освітнього процесу і мають права 
та обов’язки здобувачів освіти відповідного закладу.

2.2. За домовленістю між учасниками академічної мобільності:
-  здійснюється відбір учасників освітнього процесу в програмах 

академічної мобільності;
-  регламентується перелік вимог та документів, необхідних для 

підтвердження участі в програмі академічної мобільності, процедуру та строк їх 
подання;

-  визначаються етапи, фінансові умови, види, форми, тривалість і зміст 
академічної мобільності у закладах фахової передвищої освіти -  партнерів;

-  визначаються умови визнання результатів навчання або стажування та 
звітування здобувачів фахової передвищої освіти, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників.

2.3. Здобувачі фахової передвищої освіти, які реалізують право на 
академічну мобільність, не відраховуються зі складу здобувачів фахової 
передвищої освіти на період реалізації права на академічну мобільність та 
обліковуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

2.4. Здобувач фахової передвищої освіти, крім вивчення у закладі фахової 
передвищої освіти -  партнерів визначених договором обов’язкових навчальних 
дисциплін, має право самостійного вибору додаткових навчальних дисциплін за 
погодженням з закладом фахової передвищої освіти, що направив його на 
навчання.

2.5. Якщо здобувач фахової передвищої освіти під час перебування у 
закладі фахової передвищої освіти -  партнерів не виконав програму навчання, 
то після повернення до закладу фахової передвищої освіти, в якому він 
навчається на постійній основі, йому може бути запропоновано індивідуальний 
графік ліквідації академічної заборгованості протягом 1 місяця або повторний 
курс навчання за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

2.6. Науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники закладів фахової 
передвищої освіти усіх форм власності можуть реалізувати право на академічну 
мобільність відповідно до укладеного договору про академічну мобільність.
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3. Прикінцеві положення

3.1. Всі зміни та доповнення до положення вносяться наказом директора 
коледжу про внесення змін та доповнень або про затвердження нової редакції 
положення.

3.2. При затвердженні нової редакції попереднє положення втрачає 
чинність.

Розглянуто і схвалено 
на засіданні педагогічної ради 
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