Магістерські програми подвійних дипломів КНУТШ
спільно з Університетом м. Лаквіла (Італія)

На факультеті комп’ютерних наук та кібернетики з 2018 р. діяла
магістерська програма подвійних дипломів з прикладної математики з
Університетом м. Лаквіла (Італія).
У зв’язку з підписанням у 2022 р. нового Консорціуму для міжнародної
подвійної магістерської програми з математики із застосуванням у дійсному
світі (RealMaths), діяльність магістерської програми подвійних дипломів з
Університетом м. Лаквіла була розширена на дві освітні програми факультету
комп’ютерних наук та кібернетики – для ОП «Прикладна математика» і ОП
«Системи і методи прийняття рішень».
Якщо ви плануєте вступати до магістратури факультету комп’ютерних
наук та кібернетики на зазначені освітні програми і бажаєте взяти участь у
програмі подвійних дипломів, то вам потрібно уважно ознайомитись із угодою,
викладеною за посиланням http://csc.knu.ua/uk/international-cooperation .
Після ознайомлення з умовами участі у програмі, відбору студентів та
обов’язків, накладених на учасників програми подвійних дипломів, потрібно до
22 липня власноруч написати ЗАЯВУ (цей напис має бути активним),
прикріпити до неї копію першої сторінки вашого закордонного паспорту і
надіслати за адресами olena.kashpur@knu.ua (заступник декана ФКНК Кашпур
Олена Федорівна) і olenakapustian@knu.ua (заступник декана ФКНК Капустян
Олена Анатоліївна).
Наголошуємо, що брати участь у цій програмі зможуть лише ті
кандидати, які у подальшому будуть зараховані на навчання до магістерських
програм «Прикладна математика» та «Системи та методи прийняття рішень»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до
правил прийому.
Кандидати, які бажають взяти участь у програмі, повинні мати ступінь
першого циклу (бакалавр). Кандидати мають показувати дуже хороші знання та
навички англійської мови. Процес відбору та вступу вимагає подання
наступних матеріалів:
а) Виписка з навчання на бакалавраті.
б) Диплом бакалавра.
в) CV.

г) Мотиваційний лист.
д) Два рекомендаційні листи.
е) Підтвердження знання англійської мови
Київський національний університет імені Тараса Шевченка має відібрати
студентів магістерської програми «Прикладна математика» та «Системи та
методи прийняття рішень» високомотивованих кандидатів на міжнародну
спільну магістерську програму. Після цього локальні координатори ФКНК
оцінять подані заявки та складуть рейтинговий список студентів, які мають
право на навчання, на основі середнього балу їхнього диплому бакалавра, рівня
володіння англійською мовою та мотивації. Потім список відібраних
кандидатів подається до установи-партнера – Університету м. Лаквіла, яка має
право провести співбесіду з кандидатами до підтвердження списку та
остаточного зарахування. Студенти, які відповідають вимогам, будуть
повідомлені TSNUK і матимуть 15 днів, щоб прийняти запропоновану
пропозицію.
Студенти, відібрані ФКНК, будуть навчатися перший і четвертий
семестри своєї програми подвійного диплому в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, а другий і третій семестри – в
Університеті м. Лаквіла (UAQ).
Після завершення 2-річної програми подвійного дипломування та
відповідних вимог програми, студент отримує диплом та звання від кожного з
двох університетів:
I. ОП «Прикладна математика»:
- UAQ:
Магістр з математичної інженерії
- TSNUK:
Магістр з прикладної математики
II. ОП «Системи і методи прийняття рішень»:
- UAQ:
Магістр з математичної інженерії
- TSNUK:
Магістр із систем та методів прийняття рішень
Обидва заклади по завершенню навчання видають студенту виписку та
додаток до диплому.
Обов'язки кожного партнера по відношенню до студентів, які приїхали за
цією програмою навчання (приймаючий заклад):
- Звільнити студентів від плати за реєстрацію та навчання.
- Привітно взустріти та направляти студентів у навчальній програмі.
- Сприяти та надати інформацію щодо варіантів житла для студентів.

- Надавати академічну підтримку та освітні поради студентам-учасникам.
- Надавати всю іншу відповідну підтримку та допомогу.
- Передати звіт про результати студентів-учасників місцевому
координатору закладу-партнера.
Обов'язки студентів, які беруть участь у програмі навчання:
- Виконувати академічні зобов'язання за програмою подвійних дипломів.
- Отримати, якщо це необхідно, відповідну візу в посольстві країни
перебування.
- Своєчасно оплачувати реєстрацію та навчання в рідному університеті
(якщо студенти навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб).
- Поважати правила та норми, що діють у приймаючому університеті.
- Оплатити витрати під час перебування (харчування, проживання та інші
особисті витрати).
- Придбати обов'язкове страхування, оплатити медичні витрати та
підтвердити страхування відповідальності.

Якщо у вас є питання щодо навчання на програмі подвійних дипломів,
можете без вагань зв’язуватися з заступниками декана факультету
комп’ютерних наук та кібернетики. Зичимо успіхів!

