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РІШЕННЯ
Вченої ради Київського національного університету технологій та
дизайну від 25 листопаду 2015р. «Про перспективи розвитку міжнародного
співробітництва в КНУТД»
Міжнародне співробітництво університету є засобом для підвищення
рівня інтернаціоналізації університету у світовий науково-освітній простір,
інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття університетом
додаткових можливостей розвитку, підвищення рівня якості вищої освіти,
підвищення рівня привабливості університету для іноземних студентів , що
дозволяє забезпечити конкурентоздатність університету, високу рейтингову
оцінку як в Україні так і за ії межами.
На сьогодні міжнародна діяльність Київського національного
університету технологій та дизайну охоплює наступні напрями як: надання
освітніх послуг іноземним студентам, міжнародна мобільність, академічні
обміни, наукова, інноваційна та грантова підтримка наукових розробок,
міжнародне стажування викладачів та аспірантів.
В університеті за різними формами навчається 290 іноземних студентів з
14 країн світу (Азербайджану, Білорусь, Бангладеш, Грузія, КНР, Лівії, Латвії,
Молдови, Марокко, Росії, Сирії, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану).
Протягом 2014/2015 навчального року науковцями університету
забезпечено виконання договорів про співпрацю із 61 іноземним вищим
навчальним закладом та науковими установами. З метою встановлення
наукових, навчальних та ділових зв’язків із закордонними університетами
протягом 2014-2015року, КНУТД приймав делегації з Федеративної Республіки
Німеччини, Республіки Польща, Азербайджанської Республіки, Республіки
Білорусь, Бангладеш, Ірану, Йорданії, Еквадору, Китайської Народної
Республіки, Конго, Литви, Молдови, Марокко, Російської Федерації, Сирії,
Туркменістану, Узбекистану, Лівії та ін.
Протягом 2014-2015 років 36 вчених КНУТД представляли університет у
9 країнах (Бельгія, Республіка Польща, Австрія, Туреччина, Англія, Румунія,
Китайська Народна Республіка, Чехія, Республіка Білорусь) на наукових
форумах різного рівня.
Науковцями університету в 2014-2015 p.p. здійснювалося міжнародне
співробітництво за 6-ма міжнародними грантами (в п’яти науковий керівник д.х.н., проф. Барсуков В.З.) Один міжнародний грант виконується під
керівництвом к.т.н. Власенко В.І.
У 2014 році завершилось виконання науково-технічного УкраїнськоКитайського проекту «Розробка екологічно-орієнтованих технологій для

виробництва колаген-містких матеріалів з використанням морських вторинних
продуктів», керівник проекту від університету - д.т.н., проф. Плаван В.П.
Багато уваги приділяється питанню комерціалізації результатів наукових
досліджень.
За культурними обмінами цілий ряд творчої молоді прийняли участь у
міжнародних конкурсах, фестивалях в Латвії, Швеції, Іспанії, Сербії, КНР та
інш.
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв’язків проф. Чабана В.В.
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних
зв’язків проф. Чабана В.В. про перспективи міжнародної діяльності КНУТД
взяти до відома.
2. Внести зміни до програми «Міжнародна діяльність» Київського
національного університету технологій та дизайну на 2014-2017 роки щодо
включення до стратегічних приорітетів університету підвищення рівня
інтернаціоналізації університету у світовий науково-освітній простір, що
передбачено Законом Укрїни «Про вищу освіту».
Відповідальний: проректор з НПР та М3. Термін 101.03.2016р.
3. Розробити систему внутрішньо університетського нормативноправового забезпечення реалізації різних форм академічної мобільності з
урахуванням специфіки КНУТД. Узгодити її з Постановою КМУ «Про
академічну мобільність», стратегією розвитку КНУТД, законодавчими
положеннями ЄС та основними нормами міжнародного права.
Відповідальні:, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з
НПР та М3.
Термін 01.02.2016р.
4. Для інфраструктурного та матеріально-технічного забезпечення
академічної мобільності, участі у міжнародних науково-технічних та освітніх
проектах, створити в університеті інформаційно-консультаційний офіс
академічної мобільності. Підготувати фахівців-кураторів для кожного
факультету. Проводити (двічі на рік) загально університетські інформаційні
заходи щодо ознайомлення всіх учасників освітнього процесу з актуальними
інструментами та можливостями існуючих програм міжнародних обмінів.
Відповідальні: проректор з НПР та М3, проректор з науково-педагогічної
роботи, проректор, проректор з наукової та інноваційної роботи.
Термін березень 2016р.
5. Регулярною електронною розсилкою інформувати підрозділи
університету про відкриті міжнародні конкурси, гранти, програми та тендери.
Відповідальний: проректор з НПР та М3. Термін Постійно.
6. Включити до рейтингу НПП в розділ «Організаційна робота»
відповідні види робіт за наявності підтверджуючих документів: мовні або
наукові міжнародні стажування НПП, участь у проектах міжнародної

академічної мобільності; організація міжнародної навчальної (дослідницької,
виробничої) практики студентів
6. З метою налагодження ефективної комунікації з випускниками (в тому
числі випускниками іноземцями) та розвитку нових бізнес зв'язків
(започаткування проектів, угод про співпрацю, платформи для обміну ідеями,
досвідом та кращими практиками) долучитися до партнерства Темпус-проекту
ЕАїчІЕТ - «Міжнародна мережа випускників підприємців»
Відповідальний:начальник відділу праці і кар’єри. Термін 01.05.2016р.
7. Деканам факультетів, зав. кафедрами підвищити вимоги до викладачів
в частині участі їх у проектних запитах зовнішніх грантодавців, участі їх у
проектах академічної мобільності.
Відповідальні: декани факультетів, зав. Кафедрами Термін. Постійно.
8. Деканам факультетів, зав. кафедрами при розробці освітніх програм
врахувати особливості можливостей участі студентів у програмах академічної
мобільності за рахунок варіативних дисциплін.
Відповідальні: декани факультетів, зав. Кафедрами Термін. Грудень 2015р.
9. Планово-фінансовому відділу необхідно внести пропозиції по
формуванню кошторису за проживання іноземних студентів із врахуванням
комфортності проживання та обслуговування.
Відповідальний начальник ПФВ. Термін 1.12.2015р.

