
Порядок прийому на навчання та стипендіювання студентів визнаних вищих
навчальних закладів України

Ця процедура стосується виключно іноземних студентів, громадян України, а
також інших країн, які були зараховані до визнаних вищих навчальних закладів
України та які вирішать продовжити навчання в Університеті архітектури та
урбаністики «Іон Мінку» в Бухаресті. , відповідно до положень Наказу М.О. №.
3325/2022 щодо доповнення додатку до Наказу міністра освіти № 5.140/2019 про
затвердження Методології щодо академічної мобільності студентів.

ПРАВОВА БАЗА
- Закон про національну освіту № 1/2011
- Наказ міністра освіти № 3325/2022 щодо заповнення додатку до наказу міністра
освіти №. 5.140/2019 про затвердження Методології мобільності
академічних студентів.
- Методологія прийому на навчання та стипендіювання іноземних громадян з
навчального року 2017 – 2018 зі змінами та доповненнями
- Постанова уряду № 22/2009 щодо встановлення мінімального розміру плати за
навчання
- Регламент Університету архітектури та урбаністики «Іон Мінку» в Бухаресті щодо
передачі результатів навчання між програмами навчання
- Адреса Міносвіти №. 138/GP// 09.08.2022
- Адреса Міносвіти №. DGRIAE - 474/ CMJ/3 березня 2022 р. стосовно доповнення
додатковими уточненнями щодо застосування наказу Міністра Освіти № 3325/2022
- З переліком визнаних вищих навчальних закладів в Україні можна ознайомитися за
адресою веб-адреси, рекомендовані Міносвіти №. DGRIAE - 474/ CMJ/3 березня 2022
https://www.whed.net/results_institutions.php та
http://www.enic.in.ua/index.php/en/educationl-system/higher-education.

I. РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ

1. Для того, щоб відповідати вимогам, кандидати повинні надати або підтвердження
про зарахування до одного з вищих навчальних закладів, визнаних в Україні (посвідка
на проживання, що підтверджує статус студента в Україні, студентський квиток –
фізичний або електронний формат, інші документи), або заяву про власну
відповідальність про те, що вони нададуть ці документи до кінця навчального року.

2. Студенти, які навчаються за напрямом архітектури та містобудування в одному з
визнаних в Україні вищих навчальних закладів, можуть переходити на навчальні
програми, запропоновані UAUIM, лише в межах того самого напряму та тієї самої
спеціалізації. Принаймні 1/2 кредитів, необхідних для закінчення навчальної програми,
має бути накопичено в межах цієї програми в закладі, який надає кваліфікацію
(UAUIM).



3. Кандидати подають письмовий запит на схвалення остаточної академічної
мобільності, заповнивши Додаток 1. Якщо зазначений запит буде схвалено позитивно,
для того, щоб видати лист про прийняття на навчання, файл кандидата буде передано
до Генерального відділу Управління міжнародних відносин та європейських справ
Міністерства освіти.

4. Файли кандидатів будуть прийняті Секретаріатом іноземних студентів Університету
архітектури та урбаністики - Бухарест (електронна адреса argentina.uta@uauim.ro).

5. РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ, ЯКІ МАЮТЬ ДОКУМЕНТИ ПРО НАВЧАННЯ

5.1. До кандидатської справи включатимуться такі документи, відповідно до положень
МЕТОДОЛОГІЇ прийому на навчання та навчання іноземних громадян починаючи з
2017 – 2018 навчального року з подальшими змінами та доповненнями:
а) Додаток 1 - Заява про видачу листа про зарахування на навчання, заповнена в усіх
рубриках;
b) копія та легалізований переклад свідоцтва про народження;
c) копія посвідки на проживання, що засвідчує статус студента в Україні відповідно
його легалізований переклад;
d) копія паспорта;
e) копія та легалізований переклад диплома бакалавра або його еквівалента,
завірений компетентними органами країни видачі;
f) копія та легалізований переклад сертифіката про складання іспиту
бакалаврат для випускників поточного року;
g) ліцензійний диплом або його еквівалент, завірений відповідними органами в країні
видачі - копія та легалізований переклад
h) стенограми - копії та легалізовані переклади, що стосуються завершених
досліджень;
і) медичну довідку (мовою міжнародного обігу), яка засвідчує, що особа, яка
збирається вступати на навчання, не страждає на інфекційні захворювання чи інші
захворювання, несумісні з майбутньою професією.
j) портфоліо особистих робіт

5.2. Щоб визначити рік навчання, до якого кандидат буде зарахований у навчальному
році 2021-2022, його файл, включаючи всі документи, зазначені в пункті 5.1., буде
проаналізовано Комісією з еквівалентності в Університеті «Іон Мінку». архітектури та
урбаністики з Бухареста в два етапи:
- аналіз файлів
- аналіз портфоліо особистих робіт

5.3. Залежно від змісту справи та портфоліо робіт комісія може запросити співбесіду з
фізичною присутністю кандидата.

6. РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ДОКУМЕНТІВ ПРО
НАВЧАННЯ

6.1. Якщо заявник не має всіх навчальних документів, зазначених у пункті 5, до файлу
буде включено заяву кандидата, під його власну відповідальність, щодо взяття на себе
зобов’язання подати до Університету архітектури та урбаністики - Бухарест, наприкінці
навчального року, після зарахування до наступного навчального року,



дипломи/документи про навчання, які дозволили йому отримати доступ до циклу
навчання, на якому він був зарахований.

6.2. У ситуації, представленій у пункті 6.1., досьє кандидата включатиме наступні
документи.
a) Додаток 1 - Заява про видачу листа про прийняття на навчання, заповнено у всіх
розділах;
b) Декларація про власну відповідальність із зобов'язанням подання Університету
архітектури та урбаністики - Бухарест, до кінця навчального року, після зарахування в
наступному навчальному році, дипломи/документи про навчання, які дозволили йому
отримати доступ до циклу навчання, в якому він був зарахований, і прийняття заяви
про навчальний рік, у якому заявник був зарахований до одного з вищих навчальних
закладів, визнаних в Україні;
в) свідоцтво про народження - копія та легалізований переклад;
г) копія посвідки на проживання, що засвідчує статус студента в Україні;
д) копія паспорта;
е) портфоліо особистих робіт

6.3. З метою визначення року навчання, до якого кандидат буде зарахований у
2021-2022 навчальному році, його файл, включаючи всі документи, згадані в пункті
6.2., буде проаналізовано комісією з оцінки Університету архітектури та урбаністики
«Іон Мінку» в Бухаресті в три етапи:
- аналіз файлів
- аналіз портфоліо особистих робіт - співбесіда

6.4. Оцінювальний комітет буде призначено рішенням ректора Університету
архітектури та урбаністики "Іон Мінку" - Бухарест. Атестаційна комісія буде створена
за поданням заступника декана з адміністративних питань та стосунків зі студентами,
за пропозиціями директорів кафедр, після аналізу запитів кандидатів. Оцінювальна
комісія, за необхідності, враховуватиме зауваження комісії, залежно від вмісту досьє
кандидата.

7. Співбесіда з кандидатами є невід’ємною частиною положень Регламенту
Університету архітектури та урбаністики «Іон Мінку» в Бухаресті щодо передачі
результатів навчання між навчальними програмами, відповідно до Методології щодо
академічної мобільності студентів на умовах Наказу М.О. №. 3325/2022 щодо
заповнення додатку до наказу Міністра освіти № 5.140/2019 про затвердження
Методології щодо академічної мобільності студентів.

8. Комісія контролюватиме перевірку навичок і вмінь кандидатів щодо цільової
спеціальності та змісту заяви та декларації про самовідповідальність.
Якщо кандидат не може представити портфоліо власних робіт під час подання файлу,
під час співбесіди, Оцінювальна комісія може вимагати виконання, залежно від
обставин, додаткових тестів для перевірки знань.
На підставі звіту атестаційної комісії та результатів відбору декан обраного вступником
факультету пропонує погодити/відхилити заяви про перенесення результатів навчання,
накопичених на інших навчальних програмах. Звіт атестаційної комісії за позитивної
пропозиції декана подається ректору.
Звіт оціночної комісії буде складовою досьє кандидата, яке буде передано до
Міністерства освіти для видачі листа про зарахування на навчання.



9. Файли кандидатів, прийнятих на навчання в Університеті архітектури та урбаністики
- Бухарест, включаючи звіт про оцінку кандидата, будуть передані до Міністерства
освіти для видачі листа про прийняття на навчання.

10. Зарахування кандидатів, прийнятих на навчання в Університеті архітектури та
урбаністики «Іон Мінку» - Бухарест, буде можливим лише після отримання листа про
прийняття від Міністерства освіти, починаючи з 1 жовтня 2022/2023 навчального року.
Зарахування на навчання до 1 жовтня 2022 року здійснюватиметься лише за згодою
Міністерства освіти за запитом Університету архітектури та урбаністики "Іон Мінку" -
Бухарест, після запиту кандидата щодо його зарахування під час навчання 2021 /2022
н.р.

11. Якщо кандидати не підтвердять знання румунської мови, вони можуть подати
заявку на зарахування на факультет архітектури за спеціальністю «Архітектура» лише
англійською мовою. Кандидати пройдуть іспит на знання мови або нададуть сертифікат
про знання мови з наступного списку:
 F.C.E. (рівень B2)
 C.A.E. (рівень C1)
 CAMBRIDGE PROFICIENCY (рівень C2)
 OXFORD TEST OF ENGLISH (рівень B2)
 T.O.E.F.L.
 I.E.L.T.S. мінімальний рівень 5 (рівень B2)
 E.C.L – рівень B2, C1, C2
 FIDES – рівень B2, C1, C2
 диплом бакалавра, що засвідчує рівень володіння мовою (рівень B2)

12. Кандидат, який подає заявку на постійну академічну мобільність в рамках
Університету архітектури та урбаністики "Іон Мінку" в Бухаресті, не зможе бути
зарахованим на рік навчання, вищий за IV рік, відповідно до положень Загального
положення щодо професійна діяльність студентів.

II. ОПЛАТА НАВЧАННЯ

1. Остаточна академічна мобільність студентів здійснюється за плату, згідно з
Постановою Уряду № 22/2009 щодо встановлення мінімального розміру плати за
навчання, у валюті громадян, які навчаються самостійно в Румунії, з держав, які не є
членами Європейського Союзу, а також з тих, що не входять до Європейської
економічної зони та Швейцарської Конфедерації, затвердженого із змінами Законом №.
1/2010. Розмір плати за навчання становить 350 євро / місяць.
2. У 2021-2022 та 2022-2023 навчальних роках студенти – громадяни України можуть
користуватися фінансуванням з державного бюджету або з інших джерел через
Міністерство освіти відповідно до ст. 224 Закону про національну освіту №. 1/2011, з
подальшими змінами та доповненнями.

III. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Зарахування кандидатів проводитиметься особисто.



2. Усі етапи відбору, зрівняння, співбесіда та будь-які перевірочні тести будуть
проходити організовано за фізичної присутності кандидатів.

3. Зарахування на навчання кандидатів, прийнятих на навчання до Університету
архітектури та Урбаністики - Бухарест буде можливий лише після отримання листа про
прийняття від Міністерства освіти.

4. Після реєстрації студенти пройдуть навчальний процес відповідно до положення
Університету архітектури та урбаністики «Іон Мінку» з Бухареста.

5. Усі документи кандидата будуть представлені в завірених копіях румунською мовою.

6. Якщо студент не надасть навчальні документи, які дозволили йому вступити на цикл
навчання де він був зарахований, він не зможе складати випускний іспит.

ректор,                                                                                         проректор,
Проф., д-р арх.Маріан МОЙЧЕАНУ,                                        проф., д-р арх.Георгіка
МІТРАЧЕ

Оф. юрист,
Юрист Паула ПОПЕСКУ

              


