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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ
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імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ________

м. Київ «___»____________2021 р.

Про проведення конкурсного відбору здобувачів вищої освіти 
КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Еразмус+»,

міжнародна кредитна мобільність 

З метою реалізації спільних проєктів програми «Еразмус+», міжнародна 
кредитна мобільність

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити склад конкурсної комісії з відбору здобувачів вищої 
освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за наступними проєктами:

 Університет Малаги (Королівство Іспанія)
 Університет прикладних наук Хоф (Федеративна Республіка 

Німеччина)
для навчання в 2021/2022 навчальному році в рамках програми Еразмус+ 
(Додаток).

2. Провести засідання конкурсної комісії та відібрати кандидатів до
20 жовтня 2021 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з 
навчально-виховної роботи Наталію СЕМІНСЬКУ. 

Перший проректор                         Юрій ЯКИМЕНКО



Проєкт наказу вносить:
Проректор з навчально-виховної роботи            Наталія СЕМІНСЬКА 

                Погоджено:

      Проректор з міжнародних зв’язків                         Сергій СИДОРЕНКО

                Юрисконсульт

ДП № ___
Надруковано в 1 примірнику
На 3-х аркушах

        Друкувала: Мирослава КАЛІНІНА
        тел. 204-99-55

Розрахунок розсилки:
Електронна копія:
1. Деканат ММІ, ФІОТ, ФЕЛ.
2. ВАМ ДНВР



Додаток до Розпорядження
«Про проведення конкурсного відбору

здобувачів вищої освіти
КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Еразмус+»,

міжнародна кредитна мобільність» 

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
з відбору здобувачів вищої освіти

КПІ ім. Ігоря Сікорського за наступними проєктами:
 Університет Малаги (Королівство Іспанія)
 Університет прикладних наук Хоф (Федеративна Республіка 

Німеччина)
для навчання в 2021/2022 навчальному році

в рамках програми Еразмус+

Наталія СЕМІНСЬКА – голова конкурсної комісії; проректор з навчально-
виховної роботи;

Олег ЛЕВЧЕНКО – член комісії; декан спільного українсько-німецького 
факультету машинобудування при Механіко-
машинобудівному інституті;

Юлія ЛАШИНА – член комісії; координатор з академічної мобільності 
Механіко-машинобудівного інституту;

Наталія ЦЬОПА – член комісії; координатор з академічної мобільності 
факультету інформатики та обчислювальної техніки;

Катерина КЛЕН – член комісії; координатор з академічної мобільності 
факультету електроніки;

Ігор СТЕПАНЮК – член   комісії  (за згодою); голова Профкому 
студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Ілля ВОЙТЮК – член   комісії  (за згодою); в.о. голови Студентської 
ради КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Ольга ДЕМИДЕНКО – секретар комісії; начальник відділу академічної 
мобільності.

Перший проректор                                  Юрій ЯКИМЕНКО
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