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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Львівська національна академія мистецтв (надалі -  ЛНАМ ) відповідно 

до прав на академічну мобільність пропонує реалізацію педагогічної 

роботи викладача (S taff Mobility for Teaching) та участь у тренінгах, 

семінарах, обміні досвідом, удосконаленні митців (S taff M obility for 

Training), навчання в рамках програми «ERASM US +» на підставі 

двосторонніх міжнародних Угод про співпрацю з ВНЗ-партнерами.

2. Участь у програмі можуть брати:

- науково-педагогічні, наукові, педагогічні та інші працівники Академії, 

які працюють на основному місці праці.

3. «S taff Mobility for Teaching» мають на меті проведення дидактичних 

занять для студентів у партнерському ВНЗ;

- перебування в партнерському закладі може тривати від 2 до 5 днів;

- мінімальна кількість проведених дидактичних занять -  8 годин;

- перед виїздом закваліфікований педагог зобов’язаний узгодити 

заплановану «Індивідуальну дидактичну програму» із партнерським 

навчальним закладом, яку попередньо затверджує ЛНАМ . Цей пакет 

повинен містити: мету, завдання та опис змісту, очікувані результати.

4. «S taff Mobility for Training» передбачає перебування у ВНЗ-партнері не 

більше двох місяців.

5. Стипендійне фінансування учасників програми академічної 

мобільності відбувається у ВНЗ-партнері.

6. Учасники, які виїжджають вперше, мають пріоритет у кваліфікації для 

поїздок.

7. Участь у програмі передбачає підписання Угоди учасника та 

партнерського ВНЗ за програмою «ЕРАЗМУС+».

8. Передача гранту за кваліфікованому учаснику може відбутися за умови 

прийняття умов Договору за програмою «ЕРАЗМУС+».
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9. Після повернення з ВНЗ-партнера учасник складає звіт про 

перебування у ВНЗ-партнері в он-лайн опитуванні, яке буде надіслане 

на вказану електронну адресу.

10. Після виконання програми академічної мобільності учасник отримує 

письмове свідоцтво/сертифікат про участь у програмі.

11. Учасник повинен добровільно застрахуватись від нещасних випадків 

на час перебування за програмою у ВНЗ-партнері.

2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ

1. Знання мови (англійська / мова спілкування у партнерському ВНЗ), що 

підтверджується наявністю сертифікату;

2. Досвід науково-педагогічної роботи не менше 5 років;

3. Наявність «Індивідуальної дидактичної програми».

3. НАБІР ПОДАНЬ

1. Інформація про конкурс розміщується на офіційному інтернет ресурсі 

ЛНАМ . Термін подачі документів для участі в конкурсі визначається 

умовами програми. Можливі тематичні або професійні вимоги щодо 

бажаних доповідей, занять у партнерському ВНЗ (за вимогою ВНЗ 

партнера).

2. У визначені терміни учасники, які бажають взяти участь у конкурсі, 

подають необхідну документацію на вказану електронну адресу відділу 

міжнародних зв’язків ЛНАМ  (obm in@ lnam.edu.ua).

3. Рішення про відбір кандидатів та скерування у ВНЗ-партнер у рамках 

програми «ERASM US +» вирішує Академічна Комісія працівників 

ЛНАМ , до якої входять: ректор, проректори, декани всіх факультетів, 

начальник відділу міжнародних зв’язків, секретар, голова профкому 

працівників ЛНАМ. Рішення оформлюється протоколом та 

відповідним наказом ректора.
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4. Рішення Академічної комісії розсилається з повідомленням про 

результат засідання в термін до 5 днів після засідання на електронну 

пошту претендентів.

4. ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Копія діючого закордонного паспорту.

2. Індивідуальна дидактична програма.

3. Заповнена анкета (встановленого зразка у Додатку).

4. Сертифікати, що засвідчують знання іноземних мов.

5. М отиваційний лист, завірений підписом безпосереднього керівництва.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

У випадку форс-мажорних обставин, стихійного лиха, техногенних 

катастроф, військових дій тощо ЛНАМ залишає за собою право зміни дій 

цього Положення, керуючись розпорядженнями та наказами Ректора 

ЛНАМ .
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АНКЕТА

учасника академічної мобільності з числа науково-педагогічних та

інших працівників ЛНАМ  у рамках програми «ER A SM U S +»

на підставі двосторонніх Угод 
н а ___________________ навчальний рік

Заповнення всіх полів є обов’язковим.

1. Прізвище, ім ’я, по б атьков і..................................................................................

2. Дата і рік народж ення.............................................................................................

3. М ісце народж ен ня.....................................................................................................

4. Актуальна адреса прож и вання..........................................................................

5. Номер контактного тел еф о н у .............................................................................

6. Адреса e -m a il ...............................................................................................................

7. Посада і місце п р а ц і.................................................................................................

8. Науковий ступінь, вчене звання

9. Можливі мовні сертифікати

10. Виїзд у семестрі: .................................... (Увага: до вибору лише один семестр)

11. Назва обраного В Н З .............................................................................................

12. Творчі досягнення :

•  участь у виставках

участь у конференціях
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• участь у конкурсах

• наукові публікації

13. Наявність нагород

14. Індивідуальні досягнення

Підписом підтверджую згоду з умовами Конкурсу.

(Дата і підпис)
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