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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визнання (перезарахування) кредитів ЄКТС
для учасників програм академічної мобільності
у Державному вищому навчальному закладі
«Ужгородський національний університет»
1. Загальні положення
1.1. Положення регламентує порядок перезарахування результатів
навчання для учасників програм академічної мобільності Державного вищого
навчального закладу «Ужгородський національний університет» (далі Університет) на території України чи поза її межами - здобувачів освітніх
ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії (далі - здобувані вищої
освіти).
1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо
впровадження ЄКТС та її ключових документів у вищих навчальних закладах
(лист МОН України від 26.02.2010 р. № 1/9-119), Положення про порядок
реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579, інших нормативноправових документів з питань вищої освіти.
1.3. Визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) або з використанням
системи оцінювання навчальних здобутків здобувачів вищої освіти,
прийнятої у країні закладу вищої освіти-партнера, якщо в ній не передбачено
застосування ЄКТС.
1.4. Університет відповідає за реалізацію та моніторинг академічної
мобільності,
забезпечує
прозорість
і
справедливість
процедури
перезарахування результатів навчання.
2. Кредити ЄКТС га їх встановлення
2.1. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС)
- система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в

,

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання,
підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній
мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні
навчального навантаження здобувана вищої освіти, необхідного для
досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах

єктс.
2.2. Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної
системи (далі - кредит ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального
навантаження здобувана вищої освіти, необхідного для досягнення
визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС
становить ЗО годин. Навантаження одного навчального року за денною
формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС.
2.3. Результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньопрофесійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати,
кількісно оцінити та виміряти.
2.4. Перезарахування кредитів - процес визнання кредитів, присвоєних в
іншому закладі освіти.
2.5. Кредити присвоюються здобувачам вищої освіти - учасникам
програм академічної мобільності, після завершення необхідної навчальної
діяльності та досягнення відповідних результатів навчання, що
підтверджується відповідним оцінюванням. Кількість кредитів, що
присвоюється здобувану вищої освіти, при досягненні ним визначених
результатів навчання, дорівнює кількості кредитів, що відповідають
освітньому компоненту.
2.6. Кредити, присвоєні здобувачам вищої освіти в межах однієї
освітньої програми певного закладу освіти, можуть бути переведені для
накопичування в іншій програмі, запропонованій тим самим або іншим
закладом освіти.
3. Порядок визнання (перезарахування) кредитів ЄКТС
3.1. Визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) або з використанням
системи оцінювання навчальних здобутків здобувачів вищої освіти,
прийнятої у країні закладу вищої освіги-партнера, якщо в ній не передбачено
застосування ЄКТС.
3.2. Перезарахування кредитів відбувається на основі Договору про
навчання та згідно з академічною довідкою або іншим завіреним відповідним

чином документом про зараховані результати навчання в закладі вищої
освіти-партнері.
3.3. ГІерезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на
підставі наданого здобувачем вищої освіти документа з переліком та
результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та
інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків учасників
освітнього процесу, завіреного в установленому порядку у закладі вищої
освіти-партнері.
3.4. Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття
вищої освіти в межах програми академічної мобільності проводиться шляхом
зіставлення результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої
освіти у закладі вищої освіти-партнері та результатів навчання, запланованих
відповідною освітньою програмою Університету, в якому здобувач
навчається на постійній основі.
3.5. Перезарахування результатів навчання з дисциплін проводиться на
підставі порівняння навчальних програм відповідної освітньої програми
Університету та закладу вищої освіти-партнера. При цьому при
перезарахуванні форм підсумкового семестрового контролю з дисциплін
екзамен, складений у закладі вищої освіти-партнері, може бути зарахований
як залік з відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС; залік, якщо він був
оцінений за шкалою ЄКТС, може бути зарахований як іспит з відповідною
оцінкою за шкалою ЄКТС та переведенням у національну шкалу.
При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна
оцінка рівня знань здобувана вищої освіти - учасника програми академічної
мобільності.
3.6. У випадку визнання результатів навчання учасників академічної
мобільності
іноземних закладів вищої освіти-партнерів, де не
використовується 100-бальна система оцінювання, встановлюється порядок
переведення (співставлення) оцінок згідно з наступною таблицею:
Шкала ЄКТС
А
В
Є
и
Е

Оцінка у національній шкалі
2-бальній
100-бальній
4-бальній
зараховано
ВІДМ ІННО
95
87
зараховано
добре
80
70
зараховано
задовільно
62

3.7.
З метою перезарахування результатів навчання здобувач вищої
освіти - учасник програми академічної мобільності після повернення з
відрядження подає на відповідну кафедру Університету завірену у закладі
вищої освіти-партнері академічну довідку із зазначенням назви вивчених ним
дисциплін та пройдених практик, їх обсяг у кредитах та отримані оцінки, а
також навчальні програми дисциплін (всі документи - у перекладі на
українську мову). В обов’язковому порядку інформація подається про
дисципліни, передбачені навчальним планом освітньої програми
Університету, які були внесені до Договору про академічну мобільність.
Здобувач вищої освіти може подати інформацію й про інші вивчені ним поза
Договором дисципліни.
3.8. Уповноважений завідувачем кафедри викладач (викладачі) вивчає
подані здобувачем вищої освіти матеріали та пропонує на розгляд кафедри
проект рішення щодо визнання здобутих здобувачем освіти результатів
навчання (назви дисциплін і практик, їх обсяги, набуті компетентності,
оцінки тощо). При позитивному рішенні відповідна інформація вноситься
викладачем до залікової книжки, працівником деканату (відділу аспірантури
та докторантури) - до навчальної картки здобувана вищої освіти. Щодо
дисциплін, вивчених здобувачем вищої освіти у закладі вищої освітипартнері, але не зазначених у Договорі, кафедрою може бути прийняте
рішення про їх перезарахування в якості вибіркових з присвоєнням
відповідної кількості кредитів.
Кафедрою університету після аналізу поданих здобувачем вищої освіти
матеріалів та проведеною з ним за необхідності співбесідою може бути
скорегована кількість здобутих за програмою академічної мобільності
кредитів з тієї чи іншої дисципліни, але не більше ніж на 25 відсотків.
Рішення про визнання (перезарахування) набутих аспірантом в закладах
вищої освіти-партнерах компетентностей з однієї чи декількох навчальних
дисциплін, обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо-науковою
програмою здобувана освітнього ступеня доктора філософії приймається
Вченою радою Університету.
3.9. Здобувану вищої освіти, який повернувся в Університет після
завершення програми академічної мобільності, стипендія на наступний
семестр призначається рішенням стипендіальної комісії на загальних
підставах з урахуванням виконання ним індивідуального навчального плану.
3.10. Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у закладі вищої
освіти-партнері, на базі якого реалізується право на академічну мобільність,
не вивчав усі дисципліни передбачені робочим навчальним планом
відповідної освітньої програми Університету, то після повернення до

Університету йому може бути запропоновано індивідуальний графік
ліквідації академічної заборгованості (академічної різниці). Порядок
ліквідації академічної заборгованості (академічної різниці) визначається
Положенням про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «УжНУ».
3.11. Якщо у закладі вищої освіти-партнері здобувач вищої освіти
вивчив дисципліни, не передбачені Договором, і які не були віднесені
кафедрою до переліку вибіркових, їх результати вносяться до навчальної
картки та додатка до диплома з перевищенням установленої для даного
освітнього рівня мінімальної кількості необхідних кредитів.
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