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ВИКЛАДАЧІ 

Вересень 1-30 - процес відбору викладачів з метою участі в програмі обміну 

протягом 2017/2018 навчального року 

До 15 жовтня - відправлення приймаючій стороні протоколу відбору 

персоналу для участі в програмі обміну (основний та 

резервний списки, список кандидатів, які не пройшли відбір, 

причини відмови зберігаються у приймаючої сторони). 

До 20 жовтня - інформування викладацького складу про результати відбору 

та процедуру подачі анкет до приймаючого університету 

Листопад - відправлення документів викладачів до приймаючого 

університету 

до 10.12 відправлення приймаючою стороною заповнених та 

підписаних документів та листів-запрошень викладачам 

15 листопада - підготовка викладачів до програми обміну (страхування, віза 

тощо) 

До 15 травня 

• Викладачі, які приїжджають до Жешувського університету 

- приїзд у Жешув - за 1 день до початку строку перебування 

- перший день перебування – зустріч з працівниками відділу міжнародних 

відносин з метою підписання угоди та отримання стипендії та зустріч з особою, 

яка відповідає за візит до факультету 

- 5 днів навчання 



- останній день перебування – зустріч з працівниками відділу міжнародних 

відносин з метою підписання документів та завершення програми перебування 

- наступний день після закінчення строку перебування – від‘їзд 

• Викладачі Жешувського університету, які беруть участь в програмі 

обміну 

- за декілька днів до від'їзду – зустріч з працівниками відділу міжнародних 

відносин з метою підписання угоди та отримання стипендії 

- 5 днів навчання в приймаючому університеті (без урахування переїзду) 

- по закінченню строку перебування - відправлення документів до 

приймаючого університету 

  



СТУДЕНТИ 

Жовтень 1-31 - процес відбору студентів для участі в програмі обміну 

на літній семестр 2017/2018 навчального року 

До 15 листопада- відправлення приймаючій стороні протоколу відбору 

студентів для участі в програмі обміну (основний та резервний списки, список 

кандидатів, які не пройшли відбір, причини відмови зберігаються у приймаючої 

сторони). 

до 20 листопада  - інформування студентів про результати відбору 

та процедуру подачі анкет до приймаючого університету 

до 10 грудня  - - відправлення анкет та інших документів 

студентів до приймаючого університету 

15 січня  - відправлення приймаючою стороною заповнених 

та підписаних документів та листів-запрошень студентам 

15 січня - … - підготовка студентів до програми обміну на літній 

семестр (страхування, віза тощо) 

Початок другого 

семестру- приїзд студентів до приймаючого університету за день до 

початку другого семестру 

- перший день семестру українських студентів – зустріч з працівниками 

відділу міжнародних відносин університету Жешува (підписання угоди, видача 

90% стипендії готівкою), зустріч з координатором відділення 

- зустріч польських студентів з координатором програми Еразмус+ або 

працівниками відділу міжнародних відносин та координатором відділення 

приймаючої сторонни 

- період навчання по програмі обміну 

Завершення навчання - завершення навчання на факультеті – 

отримання документів 

- заповнення анкети-опитування Еразмус+ онлайн 



- виплата українським студентам 10% стипендії після отримання 

відділом міжнародних відносин документів, які видані координатором 

відділення 


