Критерії відбору:
Для студентів:
‐ студент освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» ( починаючи з 2го
курсу), «Магістр» або аспірант;
‐ середній бал успішності з фахових дисциплін ( не нижче 4,5);
‐ високий рівень володіння іноземною мовою (англійська) – письмовий іспит
та співбесіда;
‐ студент повинен набрати не менше 30 кредитів (ЕСТS) протягом навчання в
закордонному ВНЗ;
‐ рекомендація від представника факультету;
‐ студенти з обмеженими можливостями, у зв’язку зі станом здоров’я, мають
пріоритетне право участі у відборі;
‐ студенти, які вперше беруть участь в програмі академічної мобільності
мають пріоритетне право участі у відборі.
Студенти, які відносяться до групи осіб із обмеженими можливостями у зв’язку із
станом здоров’я, а також із соціально вразливих та малозабезпечених верств
населення В порядку пріоритетності представники даної категорії осіб отримують
додатково 10 балів до загальної оцінки.
Студенти, які раніше брали участь в програмах академічної мобільності, мають
менші шанси бути повторно відібрані до участі – мінус 10 балів від загальної
оцінки.
Якщо студент раніше брав участь у програмі академічної мобільності «Еразмус +»
, загальний період його перебування у ВНЗ за кордоном не може перевищувати 12
місяців впродовж одного циклу навчання.
Загальна оцінка: 40% – рівень володіння іноземною мовою + 60% – рівень
успішності студента у навчанні тощо.
Критерії відбору
Студенти: бакалавр, магістр, аспірант
Знання англійської мови
Рівень успішності студента (середній бал не
менше 4,5)
Рівень мотивації
Активність у громадській діяльності
Максимальна кількість балів:

Кількість
балів
40 балів
30 балів
20 балів
10 балів
100 балів

Іспит з іноземної (англійської) мови
Жоден із співробітників відділу міжнародних зв’язків не може бути залучений до
проведення мовного іспиту. Кафедра іноземних мов або інша професійна
структура, установа готує завдання до мовного іспиту і інформує конкурсну
комісію про результати мовного іспиту (засвідчується підписом на кожній
сторінці письмового завдання). Питома вага усної частини мовного іспиту не
повинна перевищувати 25% загальної оцінки з мовного іспиту. Для подальшої
здачі усної частини мовного іспиту студент, аспірант повинен мати не менше 50
балів з письмового тесту (макс. 100). Після повної здачі мовного іспиту
відповідно до набраної кількості балів формується загальний рейтинг кандидатів.

Для викладачів:
 Бути співробітником ЖДТУ;
 Викладачі, які мають обмежені можливості у зв’язку із станом здоров’я
мають пріоритетне право участі у відборі;
 Викладачі, які вперше беруть участь в програмі академічної мобільності
мають пріоритетне право участі у відборі;
Викладачі, які відносяться до групи осіб із обмеженими можливостями у зв’язку
із станом здоров’я, а також із соціально вразливих та малозабезпечених верств
населення В порядку пріоритетності представники даної категорії осіб отримують
додатково 10 балів до загальної оцінки.
Викладачі, які раніше брали участь в програмах академічної мобільності, мають
менші шанси бути повторно відібрані до участі – мінус 10 балів від загальної
оцінки.

Загальна оцінка: 50% – знання мови + 50% – інші критерії.
Критерії відбору
Викладачі:
Знання іноземної мови
Список публікацій
Лист мотивація
Залучення до реалізації проекту
Максимальна кількість балів:

Кількість
балів
50 балів
30 балів
10 балів
10 балів
100 балів

Процедура відбору:
Інформація про оголошення конкурсного відбору на отримання стипендій
публікується на офіційному веб-сайті університету (за 2 міс. до реалізації
мобільності), в розділі «новини», а також у відповідних групах відділу
міжнародних зв’язків ЖДТУ в мережах Facebook та Вконтакті.
Учаснику необхідно пройти за посиланням вказаним в оголошенні про початок
конкурсу, і до зазначеної кінцевої дати (за 1 міс. до реалізації мобільності) пройти
он-лайн реєстрацію, заповнивши відповідні поля та додавши певні документи:

Студенти,аспіранти:
 CV;
 Мотиваційний лист;
 Диплом бакалавра (виписка
оцінками) – сканована копія.

Викладачі
з

 CV;
 Мотиваційний лист;
 Список публікацій.

Після розгляду документів конкурсною комісією, кандидатів буде повідомлено
електронною поштою про результати попереднього відбору
Кандидати, які пройшли попередній Відповідно до результатів попереднього
відбір будуть запрошені на здачу іспиту відбору кандидатів буде запрошено на
з
іноземної
(англійської)
мови: співбесіду із конкурсною комісією.
співбесіда та письмовий тест.
Інформацію щодо місця і часу
проведення
буде
повідомлено
електронною поштою.
Відповідно до результатів мовного
іспиту кандидатів буде запрошено на
співбесіду із конкурсною комісією.
Після проведення співбесіди із конкурсною комісією буде відібрано відповідне
число учасників програми, а також сформовано резервний список (до 3 осіб) на
випадок відмови від подальшої участі осіб із числа фіналістів.
Кандидатів буде повідомлено електронною поштою про результати остаточного
відбору.
Апеляція на результати відбору може бути подана в письмовому вигляді до
конкурсної комісії не пізніше ніж через 2 дні після оголошення остаточних
результатів.

