РІШЕННЯ
Вченої Ради Дніпропетровського національного університету залізничного
транспорту імені академіка В. Лазаряна з питання «Про підготовку іноземних
студентів та перспективний план роботи на 2018 рік»
від 25.09.2017 р.
Статут університету включає положення, що передбачає підготовку іноземних громадян за
акредитованими напрямами (спеціальностями). В університеті є всі нормативно-правові документи з
питань організації та підготовки в Україні фахівців для зарубіжних країн, у тому числі документи, що
регламентують в'їзд іноземних громадян в Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на
батьківщину.
Набір на навчання іноземних громадян в університеті здійснюється за допомогою юридичних осіб, з
якими укладені довгострокові договори. Це 19 посередницьких фірми, що зареєстровані в України та
мають ліцензію на право займатися набором іноземців на навчання у ВНЗ,
Рекламна інформація стосовно навчання в університеті для іноземців розміщена на Web-сайт
університету (у тому числі і на англійській мові) та щорічно друкується (як в стислому, так і в
поширеному вигляді) в спеціалізованих виданнях МОН України і товариства знань «Higher education in
Ukraine» (англ. мова), Українського державного центру міжнародної освіти України «Україна запрошує
на навчання». В університеті видано кольорові проспекти.
Паспортно-візова робота проводиться згідно з вимогами Закону України «Про правовий статус
іноземців», Постанов Кабінету Міністрів Україні, наказів МОН України та листів Міністерства
внутрішніх справ України. Виконується порядок зберігання документів іноземних громадян, ведеться
облік, у тому числі в електронному вигляді. На теперішній час іноземним громадянам видано 64
запрошення на навчання в університеті у 2017-18 н. р., із них 25 запрошень на перший курс на англомовну
форму навчання.
Комплектація особових справ студентів відповідає вимогам нормативно-правової документації.
Студенти університету одержують медичну допомогу у медичному пункті університету по
обслуговуванню працівників та студентів ДНУЗТ. При зарахуванні до університету кожен іноземець
отримує страховку. Медичне страхування проводить страхова компанія «Оберіг». Університет має
гуртожитки для проживання студентів денної форми навчання.
Вчена рада університету постановляє:
1. Факультетам та кафедрам університету забезпечити навчальний процес англійською мовою у
англомовних групах іноземних студентів.
Термін виконання: з 01.11.2017 (перший курс).
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.
2. Збільшити прийом іноземних громадян у 2018 році у порівнянні з попередніми роками та
активізувати роботу щодо розроблення та поширення рекламної продукції, спрямованої на інформування
іноземних абітурієнтів. Брати участь у закордонних освітніх виставках.
Термін виконання: з 01.10.2017р. – 30.08.2018 р.
Відповідальні: Директор ЦДП РІС, Міжнародний відділ.
3. Внести до кошторису університету затрати на оснащення приміщень сучасним матеріальнотехнічним обладнанням, навчально-методичною літературою (підручники, укладені англійською мовою),
облаштування у гуртожитку кімнати для проведення релігійних служб, ремонт та придбання нових меблів
у гуртожитку. Кошти для цього виділити в обсязі не менше 10% від надходжень за навчання іноземних
студентів.
Термін виконання: 2017 – 2018 н. р.
Виконавці: Головний бухгалтер, проректор з АХЧ.
4. Виділити окремі приміщення для проведення занять з іноземними студентами.
Термін виконання: жовтень 2017 р. – квітень 2018 р.
Виконавці: Проректор з АХЧ, Директор ЦДП РІС.
5. Активізувати роботу кафедр та факультетів щодо формування та реалізації програм подвійних
дипломів із закордонними ВНЗ.
Термін виконання: 2017 – 2018 н. р.
Виконавці: декани факультетів, Міжнародний відділ.

