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ПОРЯДОК
визнання Д ерж авним вищим навчальним закладом «Ужгородський
національний університет» документів про вищ у духовну освіту
виданих вищ ими духовними навчальними закладами

1. Загальні питання
1.1.

Цей

П орядок

визначає

процедуру

визнання

Д ерж авним

вищ им

навчальним закладом «У ж городський національний університет» (надалі У ніверситет) докум ентів про вищу духовну освіту осіб, які на день набрання
чинності Законом У країни “Про вищ у освіту” здобули вищ у освіту у вищ их
духовних навчальних закладах, статути (полож ення) яких зареєстровані в
установленому законодавством порядку.
1.2. В изнання докум ентів про вищ у духовну освіту Д ерж авний вищ ий
навчальний заклад «У ж городський національний університет» здійсню є на
підставі заяви ф ізичної особи (власника докум ента про вищ у духовну освіту).
1.3. В изнання докум ентів про вищ у духовну освіту здійсню ється за рівнями
та ступенями вищ ої освіти за галуззю знань “Б огосл ов’я” .
1.4. П ідставою

для зарахування на навчання до

Д ерж авного

вищ ого

навчального закладу «У ж городський національний університет» осіб, які є
власниками докум ентів про вищ у духовну освіту є ріш ення В ченої ради

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний
університет» щодо визнання зазначених документів.

2. Порядок визнання університетом документів
про вищу духовну освіту

2.1. Документом, що засвідчує визнання Університетом документа про вищу
духовну освіту, є рішення Вченої ради Університету про визнання документа
про вищу духовну освіту.
2.2. Для визнання документа про вищу духовну освіту до Приймальної
комісії Університету подаються такі документи:
1) заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого зразка
(Додаток № 1);
2) засвідчені в установленому порядку:
копія

документа

про

вищу

духовну

освіту,

виданого

до

набрання

чинності Законом України “Про вищу освіту”;
копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа,
що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і
зміст освітньої програми (за наявністю);
копія

першої

сторінки

паспорта

громадянина

України

або

іншого

документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;
копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну
освіту (за наявності);
3) копії зазначених у підпунктах 1-2 цього пункту документів та їх переклад
на українську мову у разі видання таких документів іноземними вищими
духовними навчальними закладами;
Якщо Документи не подані у повному обсязі або подані з порушенням
вимог щодо їх оформлення, то вони повертаються без розгляду протягом 10
робочих днів з дати реєстрації заяви, про що повідомляється заявнику.

2.3. Процедура визнання університетом документів про вищу духовну освіту
складається з:
1) встановлення еквівалентності освітнього рівня та кваліфікації, здобутих у
вищих духовних навчальних закладах, відповідному освітньому рівню системи
освіти України;
2) ухвалення рішення Вченою радою Університету про визнання (відмову у
визнанні) документа про вищу духовну освіту.

3. Розгляд документів, поданих для визнання університетом документів про
вищу духовну освіту
3.1.

Розгляд

поданих

документів

здійснюється

Комісією

з

визнання

університетом документів про вищу духовну освіту (надалі - Комісія), яка
встановлює еквівалентність рівня здобутої у вищих духовних навчальних
закладах освіти освітньому рівню системи освіти України шляхом визначення
відповідного або найбільш близького рівня та ступеня вищої освіти, за яким
можливе визнання документа про вищу духовну освіту.
3.2.

Персональний

склад

Комісії

затверджується

наказом

ректора

університету.
3.3. Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
3.4. Комісія, що є дорадчим органом університету, приймає рішення про:
1)

рекомендацію Вченій раді університету про визнання документа про

вищу духовну освіту;
2) рекомендацію Вченій раді університету про відмову у визнанні документа
про вищу духовну освіту у разі невідповідності освітнього рівня та кваліфікації,
здобутих у вищих духовних навчальних закладах, відповідному освітньому
рівню

системи

освіти

України.

Прийняття

рекомендації

Вченій

раді

університету про відмову у визнанні університету документа про вищу духовну
освіту повинне бути обґрунтованим.
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3.5. Засідання К ом ісії вваж ається правом ож ним , якщ о у його проведенні
взяли участь не менш як дві третини затвердж еного складу.
3.6. Ріш ення К ом ісії про визнання поданого докум ента про вищ у духовну
освіту вваж ається позитивним, якщ о за нього проголосувало не менш як три
чверті її членів, які брали участь у засіданні.
3.7. Н а підставі реком ендації К омісії про визнання докум ента про вищу
духовну освіту, В чена рада університету прийм ає ріш ення щ одо визнання
такого документу.
3.8. С трок розгляду документів, поданих для визнання університетом
документа про вищ у духовну освіту, становить 45 календарних днів з дати
надходж ення усіх необхідних та належ но оф орм лених документів.
3.9. У разі виявлення недостовірної інф орм ації В чена рада університету
приймає ріш ення про відмову у визнанні докум ента про вищ у духовну освіту
або скасовує своє ріш ення про його визнання.

4. П рикінцеві положення
4.1. Зміни та доповнення до цього П олож ення вносять ріш енням В ченої
ради Університету.
4.2. Це П олож ення набуває чинності з моменту його затвердж ення В ченою
радою У ніверситету та уведення в дію наїказом ректора.

Проректор з науково-педагогічної роботи

О.Я. Рогач

Проректор з науково-педагогічної роботи

В.П. Ф екета

П роректор з науково-педагогічної роботи

М .О . Л ендьел

П роректор з науково-педагогічної роботи

1.1. Король

Н ачальник ю ридичного відділу

В.В. Тимчак

У

Додаток 1
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проф. Смоланці В.І.

(прізвище, ім ’я та по батькові
особи)
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про

вищу

духовну

освіту

__________________________ ,виданий________________________________
(серія і номер диплому)
(повна назва вищого духовного навчального закладу та дата видачі диплома)
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