
УНІВЕРСИТЕТ ПЕРУДЖІ 

 

Ректор 

 

Беручи до уваги розділ 1, пункт 4, та статтю 2, пункт 4 Статуту Університету; 

Беручи до уваги статтю 5, пункт 1, Статуту Університету, яка гарантує «свободу та автономію […] 

під час організації та проведення дослідження та навчальних заходів […] згідно з принципами свободи 

та людської гідності, мирного співіснування людей»; 

Враховуючи виняткові труднощі, які спіткали українських студентів та викладачів в результаті 

поточного надзвичайного стану в Україні; 

Беручи до уваги лист Міністерства університетів та наукових досліджень від 27.02.2022 (Реєст. № 

U.0003177. 27-02-2022), в якому зазначено, що Міністерство працює над «запровадженням конкретних 

дій у сприянні швидкому зарахуванню українських студентів, дослідників та викладачів у наші 

університети, дослідницькі інститути та інститути вищої мистецької, музичної освіти та хореографії», 

і тому вимагає звіту щодо «будь-якої форми прояву бажання прийняти та розмістити українських 

студентів, викладачів та дослідників, маючи на увазі надання стипендій та місця проживання»; 

Враховуючи те, що Університет Перуджі вже багато років має тісні та плідні зв’язки в галузі 

міжнародного співробітництва з українськими університетами, а саме: Львівським національним 

медичним університетом імені Данила Галицького, Львівським національним медичним університетом 

імені Івана Франка, Національним університетом «Львівська політехніка» та Українською академією 

банківської справи Національного банку України, як сторона угод про академічну мобільність для 

студентів, викладачів та дослідників, а також угод про програму подвійних дипломів; 

З урахуванням можливості виділити ресурси для прийому студентів, викладачів та дослідників 

шляхом залучення грантів міжнародної мобільності для студентів, викладачів та дослідників з 

українських університетів та дослідницьких інститутів; 

Враховуючи рішення Ради директорів від 31.03.2022, яким було схвалено положення про залучення 

фінансування міжнародної мобільності для студентів, викладачів та дослідників шляхом створення 

пропозиції прийняти студентів, викладачів та дослідників з українських університетів та 

дослідницьких інститутів; 

Беручи до уваги наявність фінансових засобів за Статтею COAN CA. 04.09.01.02.01.01 «Програма 

мобільності та культурного обміну студентів» UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE - 

Project PJ: ERASMUSPLUS_2022 - COFOG MP.M2.P3.09.4 «University System - Education - Higher 

Education" S.V. 1556/2022 Єдиного бюджету Університету, що дозволяє готувати річний прогноз на 

2022 рік; 

Враховуючи фінансові можливості Статті COAN CA.04.09.01.03.02.01 «Представницькі витрати на 

прийом та обслуговування іноземних  професорів, експертів та промовців на конференції» - 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE - Project PJ: ERASMUSPLUS_2022 - COFOG 

MP.M2.P3.09.4 "University System - Education - Higher Education" S.V. 1555/2022 Єдиного бюджету 

Університету, що дозволяє готувати річний прогноз на 2022 рік; 

Підлягає подальшим змінам та доповненням до цієї пропозиції, які будуть опубліковані в 

електронному ресурсі дошки оголошень Університету Перуджі https://www.unipg.it/albo-ufficiale та 

доступні за наступним посиланням https://www.unipg.it/internazionale/bandi-e-news; 

 

 

Наказує 

 

Стаття 1 

Створити офіційну пропозицію щодо надання грантів міжнародної мобільності для студентів, 

викладачів та дослідників з українських університетів та дослідницьких інститутів Університету 

Перуджі, а саме: 

а) 40 грантів академічної мобільності для студентів, кожен з яких передбачає місячні виплати у сумі 

450.00 євро на термін 5 (п’ять) місяців; 

б) 10 грантів з викладання та досліджень для викладачів та науковців, кожен з яких передбачає місячні 

виплати у сумі 1,250.00 євро на термін 5 (п’ять) місяців в порядку призначення від факультету 

Університету залежно від відповідного фаху викладача/дослідника. 

Стипендії, зазначені в пунктах а) та б) надаються після прибуття обраних кандидатів в Італію. 

Стаття 2 – Процедура подання заявки для кандидатів 



Заявку необхідно подавати виключно шляхом заповнення он-лайн форми, яка доступна за посиланням 

https://www.unipg.it/internazionale/bandi-e-news   до 12:00 23 травня 2022 року.  

У випадку, якщо після цієї дати гранти не будуть призначені, умови подання заявок будуть знову 

відкриті за зазначеною вище процедурою. Заявки будуть розглянуті, обрані та схвалені допоки всі 

гранти не будуть розподілені. 

Стаття 3 – Процедура відбору 

Розгляд та відбір кандидатів проводитиметься спеціальною комісією, призначеною Наказом Ректора. 

Відбір відбуватиметься з урахуванням сумісності та відповідності попереднього курсу навчання 

студентів зі спеціальною академічною пропозицією від Університету Перуджі, фахової спеціалізації 

викладачів та дослідників, які є кандидатами на отримання грантів, та хронологічного порядку 

отриманих заявок. 

 

Стаття 4 – Обробка індивідуальних даних 

Обробка індивідуальних даних згідно з вимогами цієї пропозиції проводиться виключно для всіх видів 

діяльності, які стосуються процедури, для виконання завдання, пов’язаного з державними 

повноваженнями, якими наділено Університет Перуджі, що є виконавцем обробки інформації. 

Повідомлення згідно зі Статтею 13 Постанови ЄС № 2016/679 – Загального регламенту про захист 

даних, доступне за посиланням https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali/informative. 

 

Стаття 5 – Харчування та проживання 

Студенти, які отримують гранти з мобільності та зараховані до Університету Перуджі, для 

користування послугами з харчування та проживання можуть звернутись до Відділу університетських 

послуг Умбрії (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario - ADISU) та скористатись пропозицією за 

цією інтернет-адресою : https://www.adisu.umbria.it/ 

 

 

 

 

Ректор 

Проф. Мауріціо Олів’єро 

 

(електронний документ, засвідчений цифровим підписом згідно з Законодавчим актом № 82/2005,  з 

виправленими та відповідними положеннями, який замінює паперовий документ та письмовий підпис) 

 

 


