Угоди з університетами
Країна
ПОЛЬЩА

Університет та назва
угоди
Угода про
співробітництво між
факультетом права та
адміністрації,
факультетом
міжнародних та
політичних студій
Ягеллонського
університету в
Кракові (Польща) та
ІМВ КНУ ім. Тараса
Шевченка

Основні положення

Чинність

Співробітництво шляхом:
- Обміну студентами, аспіранта ас,
науково-педагогічними та
адміністративними працівниками;
- Обмін інформацією;
- Організація конференцій,
семінарів та курсів;

Підписано:
24.05.2013
Термін дії:
6 років.
УГОДА
ЧИННА.

Фінансування : на підставі
відповідних додаткових угод. Добові
витрати особи, яка виїжджає, несе
відправляюча сторона.
Страхування: Запрошені студенти
, аспіранти і та ін. ЗОБОВ*ЯЗАНІ
мати медичне страхування та
страхування від нещасних випадків.

Угода про
співробітництво між
ІМВ КНУ ім.
Т.Шевченка та
Інститутом
міжнародних студій
Вроцлавського
університету
(Польща)

Співробітництво шляхом:
- Обміну студентами, аспіранта ас,
науково-педагогічними та
адміністративними працівниками;
- Обмін інформацією;
- Організація конференцій,
семінарів та курсів;
- Зобов’язання сторін щороку до
30 червня поточного року розробити
та узгодити робочий план на
наступний академічний рік

Підписано: 13
червня 2002
Термін дії: 6 р.

Порозуміння про
проведення спільної
навчальної програми
між ІМВ КНУ ім.
Т.Шевченка та
Університетом Марії
Кюрі-Склодовської в
Любліні

- Спільне проведення навчання за
спеціальностями міжнародні
відносини та міжнародна інформація.

Підписана:
01.09.2014 ( в
Україні)
22.07.2014 (в
Польщі)

+
Угода про спільне
навчання студентів

- Студент одержує в УМКС та
ІМВ КНУ науковий ступінь магістра;
Фінансування: за рахунок
студента
Страхування: студенти ,
ЗОБОВ*ЯЗАНІ мати медичне
страхування та страхування від
нещасних випадків.

Підписана: 26
травня 2015
року
Термін дії: 5
років. (За
згодою сторін
може бути
пролонгована
ще на 5 років.)
ЧИННА.

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

Співробітництво шляхом:
- Обміну студентами, аспірантами,
науково-педагогічними та
адміністративними працівниками;
- Обмін інформацією;
- Організація конференцій,
семінарів та курсів;
- Розробка та здійснення спільних
програм, наукового керівництва
магістерськими роботами,
кандидатськими та докторськими
дисертаціями тощо.

Підписано: 4
квітня 2013
року

Протокол
еквівалентності
навчальних програм
підписаний між ІМВ
КНУ Шевченка та
Факультетом
політології
Університету Марії
Кюрі-Склодовської в
Любліні

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

Підписано:
червень 2015

Термін дії:
безстроково.
ЧИННА.

Меморандум про
взаєморозуміння
стосовно програми
подвійних дипломів
Варшавський
університет (Польща)

Магістерська програма для МВ
(викладається англійською
мовою),спеціальності:
1) International Relations
2) Foreign policy
3) International Communication
4) East European Studies
- 1 рік навчання – у Варшаві, 2 рік
навчання – у Києві;

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

БАНГЛАДЕШ

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

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

Форми співпраці:

Меморандум про
взаєморозуміння між
КНУ ім. Т.Шевченка та
Університетом м.
Дака

Форми співпраці:

 обмін та співробітництво
викладачів, студентів, дослідників
 проведення наукових програм,
семінарів, конференцій
 обмін літературою
 реалізація академічних проектів
 обмін досвідом
 проведення спільних наук
проектів

- Обмін інформацією;
- Організація конференцій,
семінарів та курсів;

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

ЧИННА.

Підписано:
Термін дії:
3 роки

Підписано:15.0
7.2014
Термін дії:
безстроковий

Підписано:
05.06.2013
Термін дії: діє 5
років – до
05.06.2018

Проведення спільних досліджень
ІТАЛІЯ

КІПР

Генеральна угода про
Форми співробітництва:
культурне та наукове
- обмін співробітникам,
співробітництво між
аспірантами та студентами;
КНУ ім. Тараса
- спільні дослідницькі проекти;
Шевченка та Римським
- обмін науковою інформацією
університетом Ла
тощо.
Сапієнца (Італія)
!!Особи, що залучені до програми
обміну. ЗОБОВ*ЯЗАНІ мати
медичне страхування та страхування
від нещасних випадків.
Меморандум про
Різні форми співпраці ( обмін
взаєморозуміння між
студентами, співробітниками,
КНУ ім.Т.Шевченка та проведення спільних досліджень,
розробка програми подвійних
Університетом
дипломів(для бакалаврів, магістрів та
Нікосії (Кіпр)
+
докторів наук)
Додаток до
Меморандуму про
взаєморозуміння між
У Додатку:
КНУ Шевченка та
- Тривалість семестру – до 90 днів
Університетом
(З початку жовтня до кінця грудня – І
Нікосії (Кіпр) стосовно семестр, з початку лютого до початку
програми подвійних
травня – ІІ семестр).
дипломів за
- 6 курсів:
спеціальністю
 The EU and the World;
міжнародні відносини
 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.

Меморандум про
взаєморозуміння щодо
академічної співпраці
між ІМВ КНУ
Шевченка та

- Вартість: 1111
євро(сплачується Університетові
Нікосії) + інші витрати студент також
несе самостійно.
Співпраця шляхом:
- Обміну студентами,
аспірантами,викладачами, вченими,
дослідниками та співробітниками
сторін;

УГОДА
ЧИННА.
Підписано:
2013 р.
Термін дії: 5
років
ЧИННА.

Підписано:
17.10.2013
Термін дії:
5 років, може
бути
пролонгована
ще на 5 років.
ЧИННА.

Підписано: 6
червня 2012
Термін дії:
4 роки

ГРЕЦІЯ

ХОРВАТІЯ

Європейським
університетом Кіпру

- Обмін літературою,
підручниками тощо;
- Проведення навчальних програм,
курсів, семінарів тощо
Стипендії: кожна зі сторін може
надавати щорічні стипендії
студентам, які приїжджають на
навчання по обміну, за наявною
фінансовою можливістю кожної зі
сторін.
- Щорічний огляд співпраці;

Меморандум про
міжнародну співпрацю
між КНУ Шевченка та
Технологічним
навчальним закладом
Західної Македонії
(Козані, Греція) +
Додаткова угода до
Меморандуму про
міжнародну співпрацю

Співпраця шляхом:
- Обміну студентами, аспіранта ас,
науково-педагогічними та
адміністративними працівниками;
- Обмін інформацією;
- Проведення спільних наукових
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”
Форми співробітництва:
- обмін співробітникам,
аспірантами та студентами,
викладачами;
- спільні дослідницькі проекти;
- обмін науковою інформацією
тощо.

Угода про
співробітництво між
Факультетом
політичних наук
Загребського
Університету
(Республіка Хорватія)
та ІМВ КНУ ім. Тараса
Шевченка

Сторони зобов’язуються до 31
грудня поточного року розробляти та
узгоджувати навчальний план
наступного навчального року

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

Підписано: 19
жовтня 2011
року
Термін дії:
3 р.

ФРАНЦІЯ

Меморандум про
міжнародне
співробітництво між
Лілльським
інститутом
політичних
досліджень та ІМВ
КНУ ім.Т.Шевченка

Співробітництво шляхом:
- Організації програми обміну
студентами та аспірантами ( діє
протягом 5 років з вересня 2013 по
липень 2018, не більше 5 осіб на рік).
- Студент має закінчити
принаймні 1 навчальний рік у
Базовому інституті, перед тим як він
зможе брати участь у програмі
обміну.
- Під час відбору кандидатів
мають враховуватись показники
успішності + інші досягнення;
- Вимога до студента – добре
володіння необхідною іноземною
мовою.
- Фінансування: за рахунок
студента;
Страхування: ЗОБОВ*ЯЗАНІ мати
медичне страхування

Підписано:
24.01.2013
Термін дії:
вересень 2012 –
липень 2018.

Університет м.
Страсбург
Додаткова угода до
Договору про
міжнародну співпрацю

Характер співробітництва:
- Обмін співробітниками;
- Обмін студентами;
- Спільні програми навчання;
- Спільне наукове керівництво;
- Спільні програми науководослідної та навчальної роботи;

Підписано:

Додаткова угода щодо
студентського обміну

Обмін студентами:
- Студенти мають завершити
принаймні 2 роки навчання;
- Достатній 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);
- Реєстрація: студенти повинні
зареєструватися та заплатити
реєстраційний внесок у

ЧИННА.

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

Тривалість дії
та термін: на
весь термін дії
Договору про
міжнародну
співпрацю.

Університет
Пантеон-Ассас
(Париж ІІ) Угода про
співробітництво
+ Угода про спільний
диплом

направляючому університеті.
- Ступінь: студенти, що беруть
участь у програмі обміну,
продовжують бути кандидатами на
ступінь у своєму університеті і не
претендують на ступінь у
приймаючому університеті.
- Зобов’язання студентів:
 Отримати візу, якщо необхідно;
 Оплатити навчання у
направляючому університеті перед
початком обміну;
 Поважати правила та норми у
приймаючому університеті;
 Платити за кімнату та
харчування протягом програми
обміну;
 Мати необхідний страховий
поліс та оплачувати витрати на
лікування.
Обмін студентами:
- Студенти, що закінчили не
менше 3 років вищої освіти в галузі,
що підпадає під дану угоду, можуть
записатися в Університет
Пантеон_Ассас (Париж ІІ) по
спеціалізації ,що відповідає тій, яку
вони одержували в КНУ ім.
Т.Шевченка.
- Студенти повинні володіти
французькою мовою на відповідному
рівні;
- Програма розрахована на два
роки;
- Обмін студентами, викладачами,
вченими;
- Проведення спільних досліджень
тощо;

Підписано: 12
березня 1999
року
Термін дії:
5 років +
автоматична
пролонгація ще
на 5 років.

Університет Париж
13, Сорбона Парі Сіте
Угода про співпрацю
+ Додаткова угода про
співпрацю
+ Додаток № 1
(науково-дослідна
робота) до Угоди про
співпрацю

Обмін студентами:
- Підрозділ UFR de Sciences
Economiques et de Gestion (факультет
соціально-економічних наук)
Університету Париж 13 зможе
приймати щорічно, для проходження
навчання протягом першого
семестру за магістерською
програмою другого року навчання,
студентів, які добре володіють
французькою мовою;
- Підрозділ UFR de Sciences
Economiques et de Gestion (факультет
соціально-економічних наук)
Університету Париж 13 зможе
приймати щорічно, для проходження
навчання протягом двох семестрів
другого року магістерської програми
двох студентів ІМВ за однією із
магістерських програм,
запропонованих UFR de Sciences
Economiques et de Gestion.
- Проведення спільного керування
дисертаційними дослідженнями;
Обмін викладачами:
- Факультет права та соціальноекономічних наук Університету
Париж 13 зможе приймати у якості
запрошеного професора чи доцента
одного викладача-дослідника з ІМВ,
який буде працювати протягом 1
місяця, за умови отримання згоди
керівнвцтва;

Підписана: 14
листопада 2014
(Основна
угода), 21
червня 2015
(Додаткова
угода)
Термін дії: 3
роки.

АЗЕРБАЙДЖАН

Договір про спільну
діяльність та
співробітництво між
Бакинським
слов’янським
університет (Баку) та
КНУ Шевченка

Форми співробітництва:

- Обмін студентами,
аспірантами,викладачами, вченими,
дослідниками та співробітниками
сторін;
- Обмін інформацією;
- Проведення навчальних програм,
+ Протокол про
курсів, семінарів;
співробітництво в 2013- Відкриття Центру
2014 роках до Договору азербайджанської мови та культури в
про спільну діяльність
КНУ ім. Т.Шевченка
та співробітництво між
Бакинським
слов’янським
університетом та
КНУ Шевченка
Угода про співпрацю
між ІМВ КНУ
Шевченка та
Університет АДА
(Азербайджан)

КАЗАХСТАН

КИТАЙ

Меморандум про
співробітництво між
Казахським
університетом
економіки, фінансів
та міжнародної
торгівлі
та ІМВ КНУ
ім.Т.Шевченка
Угода про
співробітництво між
Інститутом
міжнародних відносин
Університет Ченг-Чі
(КНР) та ІМВ КНУ ім.
Т. Шевченка

Підписано: 10
квітня 2009
Термін дії:
10 років
ЧИННА.

Підписано:
23.05.2016 р.
 проведення спільних досліджень, Термін дії: діє 5
років
 проведення конференцій
(автоматично
 участь в культурних програмах
поновл.)
 участь в спільних академічних
програмах (degree and non-degree)
 обмін викладачів, студентів
розробка програм
Форми співробітництва:

Форми співробітництва:
- Обмін викладачами;
- Обмін студентами (усіх курсів),
магістрів, докторантів та постдокторантів
Спеціальні короткострокові
програми стажування для
академічного та обслуговуючого
персоналу
Співпраця шляхом:
- Обміну інформації та публікацій;
- Обміну викладачів та
студентів;
- Проведення спільних семінарів

Підписано: 26
травня 2011
Термін дії:
5 років.

Підписано: 8
вересня 1995
року
Термін дії та
чинність

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

Університет
Джавахарлала Неру
(Нью-Делі, Індія)

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

Підписано:25.0
9.2013
Термін дії:
безстроково

Співпраця шляхом:
- Обміну інформації та публікацій;
- Обміну викладачів та студентів
тощо;

Підписано: 02.
04.2013
Термін дії: 3
роки.

1.Угода про
співробітництво між
ІМВ КНУ ім. Т.
Шевченка та
Університетом
Джавахарлала Неру
(Делі, Індія) 2001 р.

ЧИННА.

ЧИННА.

2. 1.Угода про
співробітництво між
ІМВ КНУ ім. Т.
Шевченка та
Університетом
Джавахарлала Неру
(Делі, Індія) 2013 року

ГРУЗІЯ

УЗБЕКИСТАН

Угода про співпрацю
Форми співробітництва:
між Школою
міжнародних
- Запрошення викладачів для
досліджень
прочитання курсу лекцій на період 2Університету
3 тижнів;
Джавахарлала Неру та
- Спільні публікації та
ІМВ КНУ ім. Шевченка дослідження;
- Практика студентів та аспірантів;

Підписано:
27.03.2013
Термін дії: 3
роки.
ЧИННА.

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

Підписано: 17
листопада 2014
року
Термін дії:
безстроковий

Угода про
співробітництво між
ІМВ КНУ ім. Тараса

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

ЧИННА.

Підписано:
2004 рік.
Термін дії:

Шевченка та
Університетом
світової економіки та
дипломатії
Міністерства
закордонних справ
Республіки
Узбекистан

- Запрошення провідних вчених
для проведення спільних наукових
досліджень, професорів та лекторів
для читання лекцій, проведення
практичних занять, консультативної
роботи;
- Обмін студентами, аспірантами,
викладачами, спеціалістами для
наукової та педагогічної роботи;
- Проведення спільних досліджень
тощо.

6 років

Сторони зобов’язуються до 30
червня поточного року розробляти та
узгоджувати робочий план
наступного навчального року
БЕЛЬГІЯ

Меморандум про
взаєморозуміння між
Льєжським
університетом (Бельгія)
та ІМВ КНУ ім. Тараса
Шевченка стосовно
обміну студентів

Обмін:
- Студенти молодших курсів(
окрім першокурсників)та магістри
денної форми навчання;
- Щорічний обмін до 2 студентів
денної форми навчання на 1 семестр
чи 1 на повний навчальний рік.
- Достатній рівень володіння
мовою;

Підписано: 10
12.2013( в
Україні), 10
січня 2014
року(Бельгія).
Термін дії:
2013-2014
роки.

Фінансування: оплачується
студентами самостійно, окрім
випадків надання фінансової
допомоги вузом, де студент
навчається на постійній основі.
Страхування: студент
зобов’язаний самостійно придбати
медичне страхування.
УГОРЩИНА

Меморандум про
взаєморозуміння між
Університетом
Корвінуса м.Будапешт
та ІМВ КНУ ім. Тараса
Шевченка

Співпраця у сфері:
- Дисциплін міжнародної
економіки, соціології, Європейських
досліджень та політичної економії;
- Проведення спеціалізованих
семінарів;
- Обмін професорськовикладацьким складом та студентами
( перевага надається представникам
ІМВ)

Підписано:
20.03.2015
Термін дії:
6 років
ЧИННА.

ЛИТВА

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

Угода про програму
подвійних дипломів
між КНУ ім. Тараса
Шевченка (Україна) та
Університетом
Миколаса Ромеріса
(Литва)

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:
- КНУ номінує мінімум 10
студентів на академічний рік.
- Число студентів, номінованих на
навчання на магістерській програмі
«Фінансові ринки» може бути
необмеженим.
- Студент має мати ступінь
бакалавра для зарахування на
навчання в рамках програми
подвійних дипломів.

Підписано: 15
травня 2014
Термін дії:
безстроково.

ЧИННА.

Підписано: 16
травня 2016
Термін дії: 5
років

ЧИННА.

Фінансування: студент сплачує за
навчання + всі свої витрати несе
самостійно.
Страхування: Запрошені студенти
, аспіранти і та ін. ЗОБОВ*ЯЗАНІ
мати медичне страхування та
страхування від нещасних випадків.
США

Договір про
Форми співробітництва:
співробітництво в
галузі освіти, науки,
 вдосконалення осв. процесу,
технологій,
 популяризація освітньої
міжнародних відносин і діяльності обох ВНЗ
надання взаємної
 орг. спільних програм
гуманітарної допомоги
 розширення співробітництва
між Українськоамериканським
гуманітарним
інститутом
«Вісконсінський
Міжнародний
Університет (США) в
Україні» та ІМВ КНУ
Шевченка

Укладений:
22.11.2011
Термін дії:
діє 5 років
(автом.
поновлюється)

МАРОККО

НІМЕЧЧИНА

Угода про наукову і
культурну співпрацю
між КНУ Шевченка та
Університетом
Хассана ІІ
Мохаммедія

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

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

ІСПАНІЯ

БОСНІЯ
ТА
ГЕРЦОГОВИНА

Форми співпраці:
 співробітництво та обмін
досвідом
 обмін студентів, аспірантів,
докторантів, викладачів та
співробітників
 розробка підручників
обмін навч програм
Форми співпраці:
 обмін викладачів, вчених,
студентів
 запровадження навч. програм,
курсів, лекцій
 обмін літературою
 реалізація спільних проектів
 проведення спільних досліджень
Форми співпраці:
 обмін викладачів, вчених,
студентів
 запровадження навч. програм,
курсів, лекцій
 обмін літературою, публікаціями
 реалізація спільних проектів
 обмін досвідом
 проведення спільних досліджень,
 керівництво магістерськими,
кандидатськими, докторськими
роботами

Меморандум про
Форми співпраці:
взаєморозуміння між
ІМВ КНУ та Instituto de
 обмін викладачів, вчених,
studios bursatiles
студентів
(Інститут фондових
 запровадження навч. програм,
ринків)
курсів, лекцій
 обмін літературою
 реалізація спільних проектів
проведення спільних досліджень,
написання дипломних робіт
Меморандум про
 обмін викладачів, вчених,
взаєморозуміння між
студентів
ІМВ КНУ та
 запровадження навч. програм,
Американським
курсів, лекцій
університетом у
 обмін літературою, публікаціями
Боснії та Герцоговині
 реалізація спільних проектів
 обмін досвідом
 проведення спільних досліджень,

Підписано:08.1
2.2010
Термін дії: діє
5 років

Підписано:24.0
6.2015
Термін дії:
безстроковий

Підписано:
8.08.2012
Термін дії:
безстроковий

Підписано:8.10
.2013
Термін дії:
безстроковий

Підписано:16.1
0.2014
Термін дії:
безстроковий

 керівництво магістерськими,
кандидатськими, докторськими
роботами

