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1. Загальні положення
1.1. Відділ міжнародного співробітництва Подільського спеціального
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу (далі - Відділ,
Коледж) є структурним підрозділом навчально-методичного управління
Коледжу.
1.2. У своїй роботі Відділ керується законами України, указами
Президента, постановами Верховної Ради України, постановами та
нормативними документами Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства науки та освіти, вимогами міжнародного стандарту, наказами та
розпорядженнями директора.
1.3. Коледж здійснює міжнародне співробітництво на засадах
інтеграції системи вищої освіти та науки України у світовий та європейський
простір, запровадження новітніх технологій освітньої, наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності, взаємообміну науковими ідеями,
розробками, знаннями, досвідом тощо, підготовки висококваліфікованих,
конкурентоспроможних фахівців та їх виховання на загальносвітових та
європейських цінностях за умови збереження та розвитку досягнень і
прогресивних традицій національної вищої школи.
1.4. Коледж відповідає за свої зобов’язання, які виникають під час
провадження міжнародного співробітництва, в порядку, визначеному
законодавством України.
1.5. Представництво Коледжу
в міжнародному співробітництві
здійснює Директор.
2. Мета, предмет діяльності і завдання Відділу
2.1. Метою діяльності Відділу є організація роботи щодо участі
Коледжу в міжнародних програмах у галузі науки та освіти, координація
міжнародних програм, що відбуваються за участю Коледжу, розробка
договорів, робочих програм і планів роботи Коледжу з співробітництва з
вищими навчальними закладами, дослідницькими центрами, організаціями й
фірмами закордонних країн, урізноманітнення форм навчання, створення
умов щодо інтеграції системи вищої освіти у світовий науково-освітній
простір, впровадження в Коледжі програм закордонного стажування та
практик студентів, організація процесу прийому іноземних студентів для
навчання.
2.2. Предмет діяльності Відділу– організаційне забезпечення
виконання угод з різноманітними міжнародними установами, організаціями,
фондами для розвитку міжнародних зв’язків та формування співробітництва
Коледжу з закордонними навчальними закладами та науковими установами,
організація фахової підготовки іноземних громадян за різними освітніми
ступенями, стажувань та практик студентів і викладачів Коледжу у країнах
та провідних університетах світу.
2.3. Із метою інтеграції до європейського простору вищої освіти та
світової освітньої системи Коледжу Відділ:
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1) установлює прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими
установами, підприємствами та організаціями іноземних держав, укладає
договори про співробітництво, реалізує спільні міжнародні проекти, набуває
членства в асоціаціях та інших міждержавних об’єднаннях навчальних
закладів;
2) бере участь у конкурсах на отримання грантів іноземних і
міжнародних фондів, неурядових організацій з метою реалізації спільних
освітніх і дослідницьких програм;
3) сприяє академічній мобільності студентів, науково - педагогічних
працівників у рамках міжнародних договорів України, міжнародних проектів,
заснованих на договірній основі, і договорів, укладених Коледжем із
навчальними та науковими установами іноземних держав;
4) здійснює обмін інформацією з питань освіти, якщо це не
суперечить законодавству, обмін науковими публікаціями, навчальнометодичними матеріалами, бібліографічною та довідковою літературою;
5) організовує та бере участь у проведенні міжнародних
конференцій, симпозіумів та інших заходів;
6) запрошує іноземних викладачів і фахівців для участі в освітньому
процесі та науковій роботі;
7) створює спільні освітні і наукові програми з іноземними
навчальними закладами, науковими установами, організаціями.
3. Функції Відділу
3.1. До функцій Відділу належать:
1) взаємодія із закордонними партнерами, міжнародними
організаціями за кордоном і усередині країни, посольствами міжнародних
держав з питань реалізації міжнародних зв’язків Коледжу;
2) надання інформаційно-протокольної, консультативної допомоги в
організації проходження закордонного стажування та закордонних практик;
3) організаційне забезпечення підготовки іноземних громадян за
акредитованими напрямами, спеціальностями та підготовки іноземних
громадян до вступу у вищі навчальні заклади України.
4. Права та відповідальність Відділу
4.1. Відділ має право:
1) вносити пропозиції керівництву Коледжу з питань покращення
планування та організації роботи Відділу міжнародного співробітництва;
2) представляти інтереси Коледжу в межах своїх повноважень в
Україні та за кордоном;
3) проводити контроль на кафедрах та управліннях Коледжу щодо
своєчасного виконання наказів, розпоряджень та рішень, які стосуються
міжнародної діяльності Коледжу.
4.2. Співробітники Відділу міжнародного несуть відповідальність за:
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1) своєчасне та якісне виконання в повному обсязі завдань відділу,
визначених в розділі 2 цього Положення;
2) організацію роботи Відділу, виконання співробітниками відділу
посадових обов’язків;
3) виконання правил внутрішнього розпорядку та дотримання
трудової дисципліни.
5. Взаємовідносини Відділу
Відділ взаємодіє з іншими управліннями, відділами, посадовими
особами через навчально-методичне управління:
1) з начальниками факультетів з питань:
організації пошуку та формування бази даних міжнародних
грантів, проектів та програм;
організації та координації участі викладачів та студентів у
міжнародних програмах у галузі науки та освіти;
отримання інформації, яка пов’язана з участю викладачів та
студентів у міжнародних наукових та освітніх програмах;
організації проведення міжнародних конференцій, семінарів,
симпозіумів;
2) з приймальною комісією з приводу прийому на навчання в
Коледж іноземних громадян та осіб без громадянства;
3) з викладачами іноземних мов щодо якісного проведення курсів з
іноземних мов;
4) з відділом практичної пілготвки студетів з питань погодження
наказів, пов’язаних з від’їздами на практику за кордон;
5) з інженером з техніки безпеки та охорони праці з питань
проведення інструктажів для студентів, які від’їжджають на практику за
кордон;
6) з відділом кадрів з питань паспортно-візової
роботи з
іноземними громадянами, які прийняті на навчання до Коледжу.

5

