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І
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖ ЕННЯ

1. Дане Положення розроблене з метою проведення якісного відбору 

кандидатур студентів, які навчаються у Львівській національній 

академії мистецтв і погодилися взяти участь у Конкурсі на навчання за 

обміном, на підставі двосторонніх Угод про співпрацю, підписаних 

ЛНАМ  із ВНЗ-партнерами.

2. Положення визначає основні принципи процедури відбору студентів 

на підставі поданих від них заявок з дотриманням принципів 

відкритості та об ’єктивності.

3. М ета обміну студентів на навчання за двосторонніми Угодами полягає 

у підвищенні якості навчання у партнерських ВНЗ і у ЛНАМ , розвитку 

міжнародної співпраці, вдосконаленні та розширенні фахової 

підготовки студентів та викладачів тощо.

4. Список навчальних закладів, з якими відбувається програма обміну на 

підставі Угод, оголошується на інтернет ресурсі академії разом із 

оголошенням умов конкурсу.

5. Студенти, які пройшли відбір за Конкурсом, можуть навчатися 

безкоштовно у ВНЗ-партнері (якщо інше не передбачено в Угоді, або 

програмі) за програмою академічної мобільності не більше одного 

семестру поточного навчального року, за винятком двосторонніх Угод 

ЛНАМ  про співпрацю, в яких зазначено довший термін навчання.

6. Студенти зобов’язані дотримуватись усіх умов участі у конкурсному 

відборі, в іншому випадку заявка на участь у Конкурсі не 

розглядатиметься.

7. Студенти зобов’язані виконувати навчальні плани ЛНАМ  та ВНЗ- 

партнерів. Недотримання зобов’язання регулюється Положенням про 

порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ЛНАМ.
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П. УМ ОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМ У ВІДБОРІ 

СТУДЕНТІВ НА НАВЧАННЯ ПО ОБМ ІНУ

1. Програма Конкурсу на навчання за обміном на підставі двосторонніх 

Угод передбачає участь у ній студентів 2, 3, 4, 5 року навчання 

(бюджетної та платної форми навчання) ЛНАМ -  на момент 

запланованого виїзду до ВНЗ-партнера;

2. Студенти 4 року навчання можуть здійснити право на академічну 

мобільність у партнерському ВНЗ лише на термін осіннього семестру із 

залученням до поданих документів дозволу, підписаного завідувачем 

кафедри та деканом відповідного факультету.

3. Програма Конкурсу на навчання за обміном на підставі двосторонніх 

Угод передбачає:

3.1 оплата за навчання у Львівській національній академії мистецтв для 

студентів платної форми навчання не скасовується на час їхнього 

перебування у ВНЗ-партнері;

3.2 оплата за місце у гуртожитку ЛНАМ для студентів -  учасників 

академічної мобільності не скасовується на час їхнього перебування у 

ВНЗ-партнері.

3.3 участь у відборі кандидатур на навчання у партнерські ВНЗ не 

дозволяється студентам, що перебувають у академічній відпустці або у 

відпустці по догляду за дитиною;

3.4 недопустимість наявності академічних заборгованостей студентів -  

учасників програми Конкурсу;

3.5 участь студентів, які раніше не були учасниками академічної 

мобільності на підставі двосторонніх Угод.

4. Студенти, які бажають взяти участь у програмі обміну, повинні:
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4.1 мати високу успішність та високий рейтинг у навчанні (середній бал 

успішності для участі у Конкурсі подається в оголошені умов 

Конкурсу);

4.2 володіти іноземною мовою (англійською та/або державною мовою 

партнерського ВНЗ, де має намір навчатися студент), в оголошенні 

умов Конкурсу вимагається сертифікат, що підтверджує знання 

іноземної мови;

4.3 представити роботи творчого і академічного характеру.

5. У Конкурсі передбачено участь деяких партнерських навчальних 

закладів, які, як другий етап, можуть вимагати заповнення анкет та 

особистого контакту із координаторами партнерського ВНЗ. Для повного 

зарахування на навчання за обміном, несвоєчасне виконання загрожує 

позбавленням права виїзду (JIHAM залишає за собою право подавати таку 

інформацію при оголошенні Конкурсу, яка залежить від партнерського 

ВНЗ).

III. ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

1. Умови конкурсу та необхідні документи щодо відбору студентів 

оголошуються на офіційному сайті J1HAM. Дати оголошення Конкурсу 

залежать від дат подачі документів до ВНЗ-партнера.

2. Документи конкурсантам слід надсилати в електронному варіанті (формат 

JPG до 1600 пікселів по найбільшій стороні), вказавши у темі листа прізвище, 

ім’я та номер мобільного телефону, на адресу Відділу міжнародних зв’язків 

J1HAM -  obm in@ lnam.edu.ua.

3. Перелік необхідних для участі у конкурсному відборі документів:

- Заява (взірець у Додатку 1 Положення про порядок права на академічну 

мобільність студентів J1HAM);

- заповнена студентом Анкета претендента на навчання за програмою обміну 

(взірець у ДОДАТКУ 1 цього Положення), завірена деканом відповідного 

факультету;
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- характеристика завідувача кафедри, де навчається студент;

- рекомендація декана відповідного факультету;

- п ’ять робіт академічного характеру;

- п ’ять робіт творчого характеру;

- мовні сертифікати;

- за наявності - нагороди, дипломи;

- за наявності - наукові роботи;

- діючий закордонний паспорт (кінцевий термін дії паспорта не повинен

перевищувати 1 рік);

- електронний лист слід надсилати із запитом про отримання.

4. Подання, які надійшли із запізненням та не відповідають вимогам,

розглядатись не будуть.

IV. КОМІСІЯ КОНКУРСУ

1. Відбір кандидатів на навчання за обміном за двосторонніми Угодами, 

які виконали всі умови Конкурсу, здійснює Комісія Конкурсу ЛНАМ

2. Комісія Конкурсу засідає не пізніше, як 5 днів після завершення 

прийому документів на Конкурс.

3. Комісія Конкурсу не пізніше, як за 3 дні після засідання оголошує 

результати, висвітлюючи їх на інтернет ресурсі академії, закріплюючи 

їх протоколом (в окремих випадках, де участь бере партнерський ВНЗ, 

академія залишає за собою право зміни дати оголошення, яка залежить 

від партнерського ВНЗ).

4. У склад Комісії Конкурсу входять ректор, проректори, начальник 

відділу міжнародних зв’язків, декани всіх факультетів, секретар, 

представники ВНЗ-партнера (за потреби), представник органу 

студентського самоврядування.

5. Вибір Комісії Конкурсу є остаточним.
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V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖ ЕННЯ

1. У випадку форс-мажорних обставин, стихійних лих, техногенних 

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

цього Положення, керуючись розпорядженнями та наказами Ректора ЛНАМ.

Погоджено:

Проректор 
з науково-педагогічної роботи

Начальник відділу 
міжнародних зв’язків М .Я.Бесага

Р.С.Патик

Р.О.БундзЮ рисконсульт
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ДОДАТОК 1

АНКЕТА
претендента на навчання за кордоном за програмою обміну 

на підставі двосторонніх Угод J1HAM
н а ___________ навчальний рік

Заповнення всіх полів є обов’язковим.

1. Прізвище, ім ’я, по батьков і..................................................................................

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

3. Місце народж ення....................................................................................................

4. Актуальна адреса прож ивання..........................................................................

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

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

7. Факультет і спец іальн ість....................................................................................

8. Курс н авч ан н я ............................................................................................................

9. Навчання за кошти ........................................................ (державні/фізичних,

юридичних осіб)

10.Середньоарифметична оцінка за останній семестр

навчання/рейтинговий б а л ....................................................................................

11. М ожливі мовні сертифікати (назва і отримана о ц ін к а ).............................

Підпис претендента................................................

Підпис декана ф акультету ....................................

12. В иїзд на семестр (Увага: до вибору лише один семестр)

• семестр осінній

• семестр весняний

13. Назва обраного В Н З .........................................................
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14. Назва обраного альтернативного ВНЗ

15. Творчі досягнення :

• участь у виставках

• участь у олімпіадах

• участь у конкурсах

•  наукові статті

16. Наявність нагород

Підписом підтверджую згоду з умовами Конкурсу, умовами навчання 

за обміном у ВНЗ-партнері.

(Дата і підпис студента)


