Announcement
We are happy to inform that the Polytechnic University of Valencia (UPV, Valencia, Spain) mobility
project Erasmus+ KA107 has been awarded with the requested funds for National Transport University
(NTU, Kyiv, Ukraine).
In this regard, we are announcing a competition among students within undergraduate programmes
of Software Engineering and Information Control Systems and Technologies to participate in the
academic mobility for autumn semester of 2021-2022 academic year.
Requirements for students:
1.
The level of knowledge of English language – B2 level and higher.
2.
The current academic performance at the end of the academic period (the results of studies in
previous academic periods at the National Transport University are taken into account – an average grade must
be at least 80).
Documentation required (in English):
1. Europass Curriculum Vitae.
2. A Motivation Letter for the academic mobility.
3. A Letter of Recommendation from the head of the Informational Systems and Technologies
department.
4. Language Certificate(s) (English and/or Spanish) if available*.
Documentation required (in Ukrainian):
1. Europass Curriculum Vitae – mandatory document.
2. The certificate from Transport and Information Technologies Faculty confirming your academic
merits in previous academic periods at the National Transport University – mandatory document.
3. Facultative documents confirming your academic merits like certificates of attendance, copies of
technical/research papers or conference abstracts, portfolio, certificates of recognition, patent
licences, participation certificates of university skills competitions or programming contests,
scientific or innovation projects etc.
4. Proof of socially disadvantaged situation – facultative document.
Applicants must submit the required documentation in a single file of the PDF format in the order
indicated in the list with the filename of the hosting university’s city, current year and the surname of applicant
(namely Valencia2021_Symonenko) until March 26, 2021 to:
gmelanine@gmail.com
kharuta_vitaliy@ukr.net
For additional information, please contact to:
As. Prof. Silantieva Iuliia Oleksandrivna – email: gmelanine@gmail.com – Tel.: +380(95)5505275
The list of applicants who have obtained a scholarship will be posted to http://www.ntu.edu.ua.
The selection of nominees will be held on a competitive basis.
*

If unavailable applicants will have an examination in English. The date of the eхamination as well as
the date of the competition interview will be announced separately.

Оголошення
Ми раді повідомити, що спільний проект Політехнічного університету Валенсії (UPV,
м. Валенсія, Іспанія) і Національного транспортного університету (НТУ, м. Київ, Україна) був
нагороджений необхідними коштами в рамках програми міжнародної кредитної мобільності Erasmus+
KA107.
В цьому зв’язку оголошується конкурс серед студентів денної форми навчання, які успішно
завершили 2-й рік навчання за бакалаврськими освітніми програмами «Інженерія програмного
забезпечення» та «Інформаційні управляючі системи та технології», для участі в академічній
мобільності на осінній семестр 2021-2022 навчального року.
Вимоги до претендентів:
1. Володіння англійською мовою – на рівні B2.
2. Поточна успішність на кінець навчального періоду (враховуються результати навчання в
Національному транспортному університеті у попередні семестри: відсутність академічних
заборгованостей впродовж останнього навчального року, середній бал успішності – не нижче 80).
Перелік документів для участі у конкурсі (англійською мовою):
1. Curriculum Vitae у форматі Europass.
2. Мотиваційний лист (щодо участі у програмі міжнародної кредитної мобільності).
3. Рекомендації завідувача кафедри інформаційних систем і технологій (із зазначенням середнього
балу успішності, що підтверджується візою декана факультету транспортних та інформаційних
технологій).
4. Мовний сертифікат (-и) (англійська та/чи іспанська мови) за наявності*.
Перелік документів для участі у конкурсі (українською мовою):
1. Curriculum Vitae у форматі Europass – обов’язковий документ.
2. Завірена довідка про успішність студента (видається в деканаті факультету транспортних та
інформаційних технологій і містить оцінки за попередні навчальні періоди в Національному
транспортному університеті) – обов'язковий документ.
3. Додаткові документи, що підтверджують академічні заслуги студентів: копії технічних / наукових
статей або тез доповідей на конференціях, портфоліо, копії патентів, свідоцтв про проходження
стажування, про участь в університетських олімпіадах чи конкурсах з програмування, наукових
роботах, інноваційних проектах, копії документів, що підтверджують неформальну освіту та ін.
4. Документально підтверджена інформація про соціальну незахищеність (вразливість) студента –
додатковий документ.
Претендентам необхідно подати до 26 березня 2021 року (включно) зазначені документи в
єдиному файлі в pdf форматі у такому порядку, як вони вказані в переліку. Ім’я файлу повинно містити
назву міста приймаючого університету, поточний рік та прізвище претендента (наприклад,
Valencia2021_Symonenko). Прохання подавати документи електронною поштою на обидві адреси:
gmelanine@gmail.com
kharuta_vitaliy@ukr.net
За додатковою інформацією можна звертатись до доц. Сілантьєвої Юлії Олександрівни на
email: gmelanine@gmail.com або по телефону: +380(95)5505275.
Список кандидатів, які приймуть участь у міжнародній кредитній мобільності за результатами
конкурсу, буде розміщено на веб-сайті НТУ: http://www.ntu.edu.ua.
*При відсутності сертифікату, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні B2,
претендент здає іспит з англійської мови. Дата проведення іспиту, а також дата співбесіди будуть
оголошені окремо.

