Угоди з університетами
2021/2022 рр.
Країна

ПОЛЬЩА

Університет та
Основні положення
назва угоди
Порозуміння про
Спільне
проведення спільної
проведення навчання
навчальної
за спеціальностями
програми між ІМВ
міжнародні відносини
КНУ ім.
та міжнародна
Т.Шевченка та
інформація.
Університетом Марії
Студент
Кюрі-Склодовської в
одержує в УМКС та
Любліні
ІМВ КНУ науковий
ступінь магістра;
Угода про спільне
Фінансування: за
навчання студентів
рахунок студента

+

Страхування:
студенти ,
ЗОБОВ*ЯЗАНІ мати
медичне страхування
та страхування від
нещасних випадків.

Меморандум про
взаєморозуміння
між ІМВ КНУ ім.
Т.Шевченка та
Факультетом
політології
Університету Марії
Кюрі-Склодовської в
Любліні

Співробітництво
шляхом:
Обміну
студентами,
аспірантами, науковопедагогічними та
адміністративними
працівниками;
Обмін
інформацією;
Організація
конференцій,
семінарів та курсів;
Розробка та
здійснення спільних
програм, наукового
керівництва
магістерськими

Чинність
Підписана:
01.09.2014 ( в
Україні)
22.07.2014 (в
Польщі)
Підписана: 26
травня 2015 року
Термін дії: 5 років.
(За згодою сторін
може бути
пролонгована
ще на 5 років.)
ЧИННА.

Підписано: 4 квітня
2013 року
Термін дії:
безстроково.
ЧИННА.

роботами,
кандидатськими та
докторськими
дисертаціями тощо.

Протокол
еквівалентності
навчальних програм
підписаний між ІМВ
КНУ Шевченка та
Факультетом
політології
Університету Марії
Кюрі-Склодовської в
Любліні
Меморандум про
взаєморозуміння
стосовно програми
подвійних дипломів
Варшавський
університет
(Польща)

Еквівалентність навч.
програм та навчання
магістер. програм за
спеціал. журналістика
(УМКС) та МІ (ІМВ); МВ
(УМКС) та МВ (ІМВ).

Магістерська
програма для МВ
(викладається
англійською
мовою),спеціальності:
1) International
Relations
2) Foreign policy
3) International
Communication
4) East European
Studies

Підписано: червень
2015

Підписано:
04.12. 2015 Термін
дії: автоматично
пролонгується
кожні 5 років

ЧИННА.

- 1 рік навчання – у
Варшаві, 2 рік
навчання – у Києві;

Меморандум про
взаєморозуміння
між Варшавським
університетом та
ІМВ КНУ ім. Т.
Шевченка

На платній основі +
всі особисті витрати за
рахунок студента;
Вимоги до студентів:
знання англійської
мови. денна форма
навчання
Співпраця шляхом:
- Обміну
студентами,
аспіранта ас,
науковопедагогічними та

Підписано:
17.05.2021
Термін дії: 5
років

Меморандум про
взаєморозуміння
між
ІМВ КНУ Шевченка
та
Університетом
Миколи Коперника
в
Торуні (Польща)

КІПР

Меморандум про
взаєморозуміння
між
КНУ ім.Т.Шевченка
та

адміністративними
працівниками;
- Обмін
інформацією;
- Організація
конференцій,
семінарів та курсів;
- Проведення
спільних досліджень
та культурних
заходів тощо. Сфери
співпраці:
- International
Relations
- Political Science
- Middle east
Study
- Security Studies
- Cultural Studies
- Post-Soviet
Studies
European Integration
Форми співпраці:
Підписано:15.0
7.2014 Термін дії:
•
обмін та
безстроковий
співробітництво
викладачів,
студентів,
дослідників
•
проведення
наукових програм,
семінарів,
конференцій
•
обмін
літературою
•
реалізація
академічних проектів
•
обмін досвідом
•
проведення
спільних наук
проектів
Різні форми
співпраці ( обмін
студентами,
співробітниками,
проведення спільних

Підписано:
17.10.2013
Термін дії: 5
років, може бути

Університетом
Нікосії
(Кіпр) +
Додаток
до
Меморандуму
про
взаєморозуміння
між
КНУ Шевченка та
Університетом
Нікосії (Кіпр)
стосовно програми
подвійних
дипломів за
спеціальністю
міжнародні
відносини

досліджень, розробка
програми подвійних
дипломів(для
бакалаврів, магістрів
та докторів наук)
У Додатку:
Тривалість
семестру – до 90 днів
(З початку жовтня до
кінця грудня – І
семестр, з початку
лютого до початку
травня – ІІ семестр).
6 курсів:
• The EU and the
World;
• Conflict
Analysis;
• Cyprus and
Energy Security;
• International
Law;
• The Role of
Media in
International
Relations;
• Human Rights
and Ethical Debates
in International
Relations;
• Middle East
Politics;
5 курсів (4
обов*язкових + 1
факультативний)
вивчаються в
Університеті Нікосії, 1
(факультативний
онлайн-курс) – по
поверненню в
Україну.
Вартість: 1111
євро(сплачується
Університетові Нікосії)
+ інші витрати студент

пролонгована ще
на 5 років.
ЧИННА.

ГРЕЦІЯ

ФРАНЦІЯ

також несе
самостійно.
Меморандум про
Співпраця шляхом:
міжнародну
Обміну
співпрацю між КНУ
студентами, аспіранта
Шевченка
та
ас, науковоТехнологічним
педагогічними та
навчальним
адміністративними
закладом
Західної Македонії
працівниками;
(Козані, Греція) +
Обмін
інформацією;
Додаткова угода до
Меморандуму про
Проведення
міжнародну
спільних наукових
співпрацю
досліджень;
Створення
спільної магістерської
програми «Economics,
Business and
Politics in CIS” and
“International
Business in CIS”
Спільне видання
наукового журналу
“Journal of global
economy review”
Університет м.
Характер
співробітництва:
Страсбург
Обмін
Додаткова угода до
співробітниками;
Договору про
Обмін
міжнародну
студентами;
співпрацю
Спільні
програми навчання;
Спільне
наукове керівництво;
Спільні
програми
науководослідної та
навчальної роботи;

Додаткова угода
щодо
студентського
обміну

Обмін студентами:
Студенти
мають завершити
принаймні 2 роки
навчання;

Підписано: 28
листопада 2013
Термін дії: 10 р.
ЧИННА.

Підписано:
Термін дії: на весь
термін
дії
Договору
про
міжнародну
співпрацю.

Тривалість дії та
термін: на весь
термін дії Договору

Достатній
про міжнародну
співпрацю.
рівень знання мови
(В1). Для студентів, які
мають намір
відвідувати курси, що
викладаються
французькою – В2.
Рівень має бути
підтверджений
відповідним
сертифікатом
Тривалість
програми: або
протягом семестру,
або протягом
навчального року;
Кількість
студентів: до 2
студентів на рік до
Інституту ( 1 студент
на 1 рік, або 2
студенти на 1
семестр);

АЗЕРБАЙДЖАН

Угода
про
співпрацю між
ІМВ
КНУ
Шевченка та
Університет АДА
(Азербайджан)

Форми
співробітництва:

Підписано:
23.05.2016 р.
Термін дії: діє 5
років
(автоматично
поновл.)

проведення
спільних досліджень,
проведення
конференцій
участь в
ЧИННА
культурних програмах
 участь в спільних
академічних
програмах (degree and
non-degree)
обмін
викладачів, студентів
розробка програм

Меморандум про
вхаєморозуміння
між Інститутом
міжнародних

Форми
співробітництва:
Обмін
інформацією;
Проведення
навчальних програм,
курсів, семінарів;

Підписано:

КИТАЙ

ГРУЗІЯ

відносин КНУ
Шевченка та
Нахічеванським
державним
університетом

участь в
культурних програмах
обмін
викладачів, студентів
розробка програм

09.04.2019 р.
Термін дії:
безстроково

Угода про
співробітництво між
Коледжом вищої
освіти Чу Хай (КНР)
та ІМВ КНУ ім. Т.
Шевченка

Співпраця шляхом:
Обміну
інформації та
публікацій;
Обміну
викладачів та
студентів;
Проведення
спільних семінарів

Підписано: 13
листопада 2018
року

Меморандум про
взаєморозуміння
між ІМВ КНУ
Шевченка та
Університетом
міжнародного
бізнесу та
економіки (Китай)

Співпраця шляхом:
Обміну
студентами, аспіранта
ас, науковопедагогічними та
адміністративними
працівниками;
Обмін
інформацією;
Проведення
спільних наукових
досліджень тощо.

Меморандум про
взаєморозуміння
між
ІМВ КНУ ім. Тараса
Шевченка та
Тбіліським
державним
університетом ім.
Іване Джавахішвілі

Співпраця шляхом:
Обміну
викладачами,
вченими,
дослідниками,
співробітниками та
студентами,
Реалізація
спільних академічних
проектів, в т.ч.
розробка програм
подвійних дипломів;
Проведення
спільних наукових
досліджень;

ЧИННА

Термін дії та
чинність
5 років,
автоматична
пролонгація ще на 5
років.
Підписано:25.0
9.2013
Термін дії:
безстроково
ЧИННА.

Підписано: 17
листопада 2014
року Термін дії:
безстроковий
ЧИННА.

ЛИТВА

Меморандум про
взаєморозуміння
між Вільнюським
університетом
(Литва) та КНУ ім.
Тараса Шевченка

Угода про програму
подвійних дипломів
між Інститутом
міжнародних
відносин КНУ ім.
Тараса
Шевченка (Україна)
та Університетом
Казиміра
Сімонавічуса
(Литва)

НІМЕЧЧИНА

Меморандум про
взаєморозуміння
між
ІМВ КНУ Шевченка
та Бременською
міжнародною
вищою школою з
соціальних наук

Співпраця шляхом:
Обміну
викладачами,
вченими,
дослідниками,
співробітниками та
студентами,
Реалізація
спільних академічних
проектів, в т.ч.
розробка програм
подвійних дипломів;
Проведення спільних
наукових досліджень
тощо.
Форми
співробітництва:
Студент має
мати ступінь
бакалавра для
зарахування на
навчання в рамках
програми подвійних
дипломів.

Підписано: 15
травня 2014 Термін
дії: безстроково
ЧИННА.

Підписано: 07
червня 2019
Термін дії: 5 років
ЧИННА.

Фінансування: студент
сплачує за навчання
Форми співпраці:
• обмін
викладачів, вчених,
студентів
• запровадження
навч. програм,
курсів, лекцій
• обмін
літературою
• реалізація
спільних проектів
проведення спільних
досліджень

Підписано:24.0
6.2015
Термін дії:
безстроковий

Меморандум про
взаєморозуміння
між
ІМВ КНУ та
Міжнародним
університетом з
менеджменту SRH
Hochshule Berlin

Форми співпраці:
• обмін
викладачів, вчених,
студентів

Підписано:
8.08.2012
Термін дії:
безстроковий

• запровадження
навч. програм,
курсів, лекцій
• обмін
літературою,
публікаціями
• реалізація
спільних проектів
• обмін досвідом
• проведення
спільних
досліджень,
• керівництво
магістерськими,
кандидатськими,
докторськими
роботами

ІСПАНІЯ

БОСНІЯ
ТА
ГЕРЦОГОВИНА

Меморандум про
взаєморозуміння
між ІМВ КНУ та
Instituto de studios
bursatiles
(Інститут фондових
ринків)

Меморандум про
взаєморозуміння
між
ІМВ КНУ та
Американським

Форми співпраці:
•
обмін
викладачів, вчених,
студентів

Підписано:8.10
.2013
Термін дії:
безстроковий

•
запровадження
навч. програм, курсів,
лекцій
•
обмін
літературою
реалізація спільних
проектів проведення
спільних досліджень,
написання дипломних
робіт
•
обмін
Підписано:16.1
0.2014
викладачів, вчених,
Термін дії:
студентів
безстроковий

університетом у
Боснії та
Герцоговині

•
запровадження
навч. програм, курсів,
лекцій
•
обмін
літературою,
публікаціями
•
реалізація
спільних проектів
•
обмін досвідом

