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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
Н А К А З 

 
_________ 2013 року м. Ужгород №    ______ / 01- 

 
Про проведення конкурсу 
 
Керуючись Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №313 від 01.03.2013 

року «Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і 
науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за 
кордоном у 2013 році», Положенням про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і 
науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за 
кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 411,  

Н А К А З У Ю: 
1. Оголосити конкурс з відбору на навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і 

науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за 
кордоном у 2013 році.  

2. Начальнику інформаційно-технічного центру (Біланчук В.В.) забезпечити розміщення на веб-
сайті університету оголошення про проведення конкурсу. 

3. Відділу міжнародних зв’язків (Гойдаш Ю.Ю.) довести до відома деканів факультетів 
(директорів навчально-наукових інститутів), керівників структурних підрозділів, інформацію про 
проведення конкурсу з відбору на навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-
педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 
2013 році, а також інформацію про умови та строки участі в конкурсі. 

4. Деканам факультетів (директорам навчально-наукових інститутів) утворити конкурсні комісії 
факультетів (навчально-наукових інститутів) з відбору на навчання студентів і аспірантів, стажування 
наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових 
установах за кордоном у 2013 році та провести попередній відбір претендентів. 

5. Вченому секретарю університету (Бутурлакіна Т.К.) в установленому порядку подати до 
конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України документи осіб, які 
претендують на проходження навчання та стажування, передбачені пунктами 14 і 15 Положення, за 
формами згідно з додатками 2-9. 
          6. Бухгалтерії (Боднар М.Ю.) здійснювати контроль при розрахунках та обґрунтуванні витрат 
бюджетних коштів на оплату послуг, що пов’язані з проходженням студентами і аспірантами, 
науковими і науково-педагогічними працівниками навчання, стажування у провідних вищих навчальних 
закладах та наукових установах за кордоном. 
          7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на в.о. проректора проф. Ніколайчука В.І.  
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Наказ підготував: нач. ВМЗ 
Гойдаш Ю.Ю. П о г о д ж е н о: 
 В.о. проректора   Ю.М. Височанський 

 В.о. проректора   В.І. Ніколайчук 
 В.о. проректора   Р.А. Офіцинський 
 Гол. Бухгалтер    М.Ю. Боднар 
 Нач. юридичного відділу  В.В. Тимчак 

 Нач. навчального відділу  С.М. Джупіна 
_________________ 
Канц., ВЗЗ, навч. відділ,  
всім факультетам 


