пЕрЕклАд

договIр
про подвiйпе дипломування

рамках магiстерських ocBiTHix програм Соцiологiя та Гендернi студii
мiж
Факультетом соцiальних наук Лундського унiверситету (далi ЛУ)
та
Киiвським нацiональним унiверситетом iMeHi Тараса ШевченКа (далi КНУ)
1.

Мета i сфера застосування.Щоговору

Метою даного,Щоговору (",Щоговiр") е поновлення спiвробiтництва згiдно договору мiж
факультетом соцiальних наук Лундського унiверситеry ("ЛУ") та Факультетом
соцiологii КиТвського нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса Шевченка ("КНУ"),
(да-rli iменуються разом як <Сторони>, а кожна окремо як <Сторонa>) ЩоДо
магiстерськоi програми подвiйного дипломування, укладеноi 27.04.2017 та
започаткувати спiвробiтництво в межах магiстерськйх ocBiTHix програм Соцiальнi
дослiдження гендеру чи Соцiологiя в ЛУ, та магiстерськоi ocBiTHboi програми Гендернi
студiI в КНУ шляхом запровадження iнтегрованоi програми академiчноi мобiльностi
(далi

-

<Програмa>).

Положення цього Щоговору не можуть тлумачитись як TaKio якi посягають на автономне
становище жодноi iз CTopiH.
2. Видача

дипломiв

Сryдентам, якi виконtши Bci вимоги Програми згiдно цього,Щоговору, булуть присвоенi
сryпiнь магiстра соцiологiТ з ocBiTHboi програми <Гендернi сryлiЬ КиiЪського
нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка, а також сryпiнь магiстра наук (120
кредитiв) з соцiологii або соцiальних дослiджень гендеру з опецiальностi соцiологiя в
Лундському унiверситетi.
3.

Струкryра програми

Струкryра програми для студента який навчасться

за освiтньою програмою Магiстра

соцiальних дослiджень гендеру або Магiстра соцiологiТ в Лундському yHiBepcllTeTi
(120 ECTS кредитiв) .

Дисциплiни в Лундському унiверситетi (60 ECTS кредитiв):
. Гендер, кJIас, етнiчнiсть та сексуальнiсть, 15 ECTS або Соцiологiя: Класична та
сучасна теорiя, 15 ECTS кредитiв
. Методи та соцiальний аналiз 15 ECTS або ,Щизайн та процес соцiа-пьного наукового
дослiдження 15 ECTS
. Критична фемiнiстська перспектива в соцlа.пьнlи
сучасна класика, 15 кредитiв ECTS
Перsклад вiрннfi /
нАЗАркOв Василь
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. Етнографiя в соцiальних науках, 15 кредитiв ECTS або вибранi курси з Teopii науки
та методiв дослiдження, 15 кредитiв ECTS: Всryп до кiлькiсних методiь,7,5 кредитiв
ECTS та l або Теорiя науки для соцiальних наук, 7,5 кредитiв ECTS та l або Практика,
7,5 кредитiв ECTS та l або Партисипативнi методи у змiнах та розвитку,7,5 кредитiв
ECTS та або ,Щослiдження цифрових медiа, 7,5 кредитiв ECTS та або
Експериментальний дизайн для соцiальних наук, 7,5 кредитiв ECTS та l або Методи
тексту та аналiз дискурсу, 7,5 кредитiв ECTS та l або Оцiночнi дослiдження, теорii та
методи, 7,5 кредитiв ECTS та або Кiлькiснi методи: багатовимiрний аналiз, 7,5
кредитiв ECTS та l або Щифрова етнографi я,7,5 кредитiв ECTS та l або Якiсний аналiз
та кодування (з використанням програмного забезпечення)о 7,5 кредитiв ECTS

l

l

l

!исциплiни в КНУ (семестр за обмiном) 30 ECTS кредитiв (1-б) + б ECTS крелитiв (78) академiчноi рiзницi обов'язкових компонентiв, якi не перезараховуються:
l. Науково-дослiдна практика соцiологiчних дослiджень з гендерних питань, 8
кредитiв ECTS
2, Гендерна експертиза та гендерний аудит, 4 ECTS кредитiв
З. Соцiологiя гендеру, АБО Аналiз соцiальних мереж 4 ECTS кредити
4. Трансформацiя гендерного порядку в постсоцiалiстичнiй УкраiЪi та европi АБО
Гендерований життсвий шлях та життевий успiх, 5 ECTS кредитiв
5. Гендер та сiм'я: батькiвство та пiклування в сучаснiй YKpaiЪi, АБО
Соцiологiчний супровiд соцiа.гtьних проектiв 5 ECTS кредитiв
6. Гендерована ocBiTa, АБО Акryальнi проблеми соцiальних наук 4 кредити ECTS
'7. Методика викладання соцiологii (3 ECTS кредити)
8. Асистентська практика (3 ECTS кредити)
*|-2та7-8 с обов'язковими курсами, вибiр KypciB 3-6 залежить вiд вiдповiдного вибору
групи Гендернi сryлii КНУ.
Четвертий семестр

В Лундському унiверситетi: Магiстерська дисертацiя, 30 ECTS кредитiв.
В КНУ навчання онлайн за iндивiдуаJIьним планом, 30 ECTS кредитiв*:

1. Кваrriфiкацiйна робота магiстра,

ECTS кредитiв
2. Практика з гендерноi експертизи,4 ECTS кредити
3. Оцiночнi дослiдження в соцiологii АБО Громадянське суспiльствоо фемiнiзм, та
жiночий активiзм 3 ECTS кредити
4. Гендерний аналiз масмедiа АБО европейськi сryлii, 4 ECTS кредити
5. Критична фемiнiстична перспектива в сучаснiй соцiологii АБО Виклики
соцiологii та глобальному розвитку, 5 ECTS кредитiв
*1-2 с обов'язковими дисциплiнамио дисциплiни З-4 (7 ECTS кредитiв)
перезараховуються за б ECTS кредитiв вiдповiдних дисциплiн першого року навчання,
14

якi не були BpaxoBaHi через академiчну рiзницю, вибiр KypciB 5 залишаються на вибiр
студента за обмiном.

Структура програми для студента
про|рами Гендернi стулiТ на факуль

з освlтньо1
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в КНУ, якi

забезпеченi навчаJIьними програмами та вiдповiдними
матерiалами викJIаданшI та навчан}uI, затвердженi ЛУ, акредитованi за програмою
магiстра Соцiальних сryдiй гендсру або магiстра соцiологii в Лундському унiверситетi
(60 ECTS кредитiв):

[исциплiни

30 кредитiв ECTS вiд KypciB магiстерськоi програми в
30 ECTS кредитiв з€вначених нижче KypciB.

КНУ

на додаток до щонайменше

З0 кредитiв ECTS, акредитованих в магiстерськiй програмi в Лундiо з них 15 кредитiв
ECTS з методологiТ дослiджень / Teopii науки:

r Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень з основами
f
t
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
a

iнтелекryальнот

власностi, 3 ECTS кредити
,Щослiдницькi парадигми в соцiальних науках, 4 ECTS кредити
Професiйна та корпоративна етика, 3 ECTS кредити
Методологiя дослiдження соцiальних нерiвностей, 4 ECTS кредити
Кiлькiснi методи: мультиварiативний аналiз, 5 ECTS кредитiв
HoBiTHi методи ана.пiзу даних в соцiологii, 4 ECTS кредити
Оцiночнi дослiдження в соцiологii, 3 ECTS кредити
Фемiнiстична критика кпасичноi соцiальноТ TeopiТ , 5 ECTS кредитiв
Критична фемiнiстична перспектива в сучаснiй соцiологii, 5 ECTS кредитiв
Гендерна соцiолiнгвiстика, 5 ECTS кредитiв
Гендер, тiлеснiсть та ceкcytmbHicTb, 4 ECTS кредити
Гендер, BiK, клас, нацiя: кроссекцiйний аналiз, 5 ECTS кредитiв
Громадянське суспiльство, фемiнiзм, жiночий активiзм, 3 ECTS кредити
Соцiологiя маскулiнностi та чоловiчi дослiдження, 5 ECTS кредитiв
Методи аналiзу нечислових даних в соцiологiТ 4 ECTS кредитiв
Написання наукових TeKcTiB 3 ECTS кредити

Третiй семестр
,Щисциплiни в Лундському унiверситетi що мають навчальнi програми та вiдповiднi
матерiали виюIадання та навчання, затвердженi факультетом соцiологii КНУ, а також
акредитованi в магiстерськiй програмi з соцiологii ocBiTHboi програми Гендернi студii
та ocBiTHboT програми Соцiологiя в КНУ (30 ECTS кредитiв)

.

Гендер, клас, стнiчнiсть та сексуальнiсть, 15 ECTS кредитiв або Критична
фемiнiстська перспектива в соцiальнiй Teopii, 15 ECTS кредитiв, або Гендер,

глобальний розвиток, пост колонiалiзм, або Класична та сучасна соцiологiчна теорiя,
15 ECTS або Сучасна кJIасика в антропологii та соцiологii, 15 ECTS
. Методи дослiджень, сумарно15 ECTS
. Iншi дисциплiни, якi можуть бути згодом акредитованi КНУ.

+ 8 ECTS
навчання, яка не перезараховуеться

графiком
:

пЕрЕклАд
Четвертий семестр

В ЛундськоIчIу унiверситетi
Магiстерська дисертацiя, 30 ECTS кредитiв (iндивiдуальний план навчання,
онлайн/дистанцiйно)

У КНУ TaKi навчальнi курои (30 ECTS кредитiв):

.
.

.
.

Квалiфiкацiйна робота магiстра, 14 ECTS кредитiв
Практика з гендерноi експертизи, 4 ECTS кродити
Гендерний аналiз масмедiа АБо Методи ана.гliзу нечислових даних в соцiологii,
АБО Свропейськi сryлiТ 4 ECTS кредити
оцiночнi дослiдження в соцiологii АБо Громадянське суспiльство, фемiнiзм, та
жiночий активiзм АБО Просктна та грантова дiяльнiсть 3 ECTS кредити
Критична фемiнiстична перспектива в сучаснiй соцiологii АБО Правовi аспекти
полiтики гендерноi piBHocTi АБО Виклики соцiологii та глобальний розвиток, 5
ECTS кредитiв

Таблиця вiдповiдностi ocBiTHix компонент для Програми дшв. Додаток

1.

Форми пiдсумковоi атестацii.

.

Квалiфiкацiйна робота магiстра з тематики гендерних сryлiй чи соцiологii
вiдповiдно куруеться призначеними професорами з кафедри соцiологiТ в

Лундському унiверситетi

.

та

факультеry соцiологii

КНУ.

Магiстерська
ква-lriфiкацiйнаробота мас бути написана англiйською мовою. Сryленти КНУ такоЖ
можуть представити версiю магiстерськоi квалiфiкачiйноТ роботи украТнською
мовою в КНУ.
Захист магiстерськоi роботи в унiверситетi, який направляс вiдповiдно мас
вiдбуватись до чинних процедур захисту в такому унiверситетi. Магiстерська
робота також мас бути захищена в приймаючому-унiверситетi вiдповiдно мас
вiдбуватись до чинних процедур захисту в такому унiверситетi, процедуру 3ахисту
можна шроводити з використанням IHTepHeT засобiв зв'язку (наприклад о Zoom,
приймаючому
Google Meet тощо), якщо студент не присутнiй фiзично

в

.

.

унiверситетi.
Сryденти з Лундського унiверситету повиннi завершити дослiдження та захистити
магiстерську квалiфiкацiйну робоry в КНУ у визначенi графiком термiни 2 рiчного
навчального плаЕу.
Сryпенi присулжуються окремо вiдповiдно до робочих процедур та правил в Кну
та Лундського унiверситету.
,,Щля отримання подвiйного диплому за участь в програмi обмiнiв академiчноi
мобiльностi обов'язковим е навчання в приймаючому унiверситетi (третiй семестр
(30 ECTS кредитiв) та дистанцiйне навчання протягом четвертого семестру (30
ECTS кредитiв).
.Щодаток 1 мiстить Таблицю вiдповiдностi дисциплiн та структуру перезарахування
кредитiв ECTS в межах Програми
vKnalHcbKa
JI

Мова викладання у Програмi
для студентiв КНУ вiдповiдно до нав

/ Translation
tlAZARKOV
Пiлпис
,Щата /

/

Date
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4. Подача

документiв та зарахування до програми

Сryленти подають документи на участь в tlрограмi в свосму унiверситетi. ,Що встугry на
програму подвiйного дипломування можуть подаватись студенти, зарахованi на

програми магiстра соцiальних дослiджень гендеру або магiстра соцiологii в
Лундському унiверситетi та студенти КНУ, якi зарахованi на програму магiстра
соцiологii ocBiTHboi програми "Гендернi сryдii" та мають ступiнь бакалавра соцiологiТ,
володiти знанням англiйськоi мови на такому piBHi: TOEFL оцiнка MiHiMyM 575 (Оцiнка
отримана за онлайн тест: 90), або оцiнка IELTS принаймнi 6,5 (не менше нiж 5,5).

У випадку

HMBHocTi академiчноi рiзницi

в

обов'язкових компонентах, вони

вкJIючаються в iндивiдцrальний план студента Програми.

Щороку протягом TepMiHy дiТ цього Щоговору dо 10 сmуdенmiс вiд кожноi Сторони
можуть брати участь в цiй Програмi. Конкурс та вiдбiр за програмою обмiну (по 2
студенти вiдповiдно вiд кожного унiверситеry) проходить за критерiями академiчноТ
успiшностi, piBHeM володiння англiйською мовою та за результатами спiвбесiди.

За результатами конкурсу студенти зараховуються на Програму
навчаннlI вiдповiдно до чинних процsдур приймаючого унiверситету.
5. BapTicTb навчання та

з

другого року

витрати

Сторони погоджуються, що сryденти, якi беруть участь в Програмi обмiну, не
сплачуватимуть за навчання. Сryленти будуть продовжувати платити за навчання в
свосму унiверситетi вiдповiдно до правил кожноI зi Сторони. Bci iншi витрати,
понесенi у зв'язку iз участю в програмi покладаються особисто на кожного студента по
обмiну.
б.

Пiдтримка студентiв

КонсультацiТ сryдентiв щодо загальноi процедури навчання забезпечуються
працiвниками CTopiH, вiдповiдальними за практичну реалiзацiю Програми.

Консультацii сryдентiв щодо академiчного змiсry забезпечуються викJIадачами,
вiдповiдальними за практичне впровадження Програми, iндивiдуаJIьно пiд час
консультацiй.
КоноультацiТ сryдентiв щодо можливостей професiйноi кар'сри або стажування
забезпечуються спецiалiзованими вiддiлами CTopiH.

Ддмiнiстративними, соцiальними та iншими питаннями (такими як вiзова пiдтримкао
проживання, шозики, пiдтримка для осiб з особливими потребами тощо) сryлентiв

опiкуються пiдроздiли, вiдповiдальнi
спецiа;riзованими вiддiлами CTopiH.
7. Забезпечення

за

практичну реалiзацiю програм, або

якостi та подальший розвиток Програми:

Кожна Сторона дотримуеться власних нацiональних та iнстиryuiйних процедУр
забезпечення якостi, щоб забезпечити вiдповiднi академiчнi стандарти ,,, Програми.
,1::-:
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8. Коорлинатори вiд CTopiH

Кожна Сторона призначае вiдповiдний адмiнiстративний вiддiл для контролю та
сприяння виконанню умов цього.Щоговору. Визначаються TaKi вiддiли

Факультет соцiальних наук

За Киiвський нацiональний
унiверситет iMeHi Тараса Шевченка
Факультет соцiологiТ

,,Щеканат

,Щекан

Email : Inter(Ekanslis. lu. se
19л; +46 (0)46 22 72 04

Email : оffl gg@ýос. univ. kie"v.ua
Тел: * 38 (044) 521r З2 63

За Лундський унiверситет:

9.

Валентина

ЧЕПАК

Строки обмiнiв

ЗарахуваннrI студентiв на Програму згiдно цього ,Щоговору розпочнеться з осiннього
семестру 202ll22 навчаJIьного року для студентiв, якi зараховуються на вiдповiднi
магiстерськi програми CTopiH у 202ll22 навч€шьному роui.
10.

Початок, поновлення та припинення дii договору

10.1 Сторони пероглядатимуть ,Щоговiр щорiчно з метою балансування студентськими
обмiнами. Bci необхiднi зусилля булуть прикJIадатись для досягнення паритетностi в

обмiнах протягом п'яти навч€шьних poKiB. Щей Щоговiр буле дiяти з дати пiдшисання
останньою стороною i може бути припинений шляхом письмового повiдомленнrl за
шiсть мiсяцiв до дати розiрвання. Якщо жодна зi CTopiH не виявить HaMip про
розiрвання, то договiр буде розiрвано через п'ять poKiB з дати пiдпису останньою
Стороною. Тим не менш, студентам, що навчаються за Програмою буде дозволено
продовжувати навчання до TepMiHy завершення ix навчання. Наприкiнцi цього перiоду
у п'ять poKiB, .Щоговiр може бути подовжено/поновлено за взаемною згодою.
10.2. Обидвi Сторони можуть TepMiHoBo припинити дiю цього ,Щоговору, якщо iнша
Сторона icToTHo порушила будь-яке положепня цього,Щоговору i не вживас заходiв на
виправлення такого порушення протягом трьох (3) мiсяцiв пiсля отримання
письмового повiдомлення про його вчинення.
10.3. Якщо буль яка Сторона не виконала будь-якого зi своiх зобов'язань за цим
,Щоговором у зв'язку з форс-мажорними обставинами, якi не з€ulежЕlпи вiд волi цiеi
Сторони, таке невиконання не вважатиметься порушенням цього Щоговору.
11.

Загальнi

i

11.1. Будь-якi змiни доповнення до цього Щоговору повиннi
письмовiй формi i пiдписанi уповноваженими представниками
Кожна Сторона самостiйно
cBoik зобов'язань згiдно цього .Щ
1

1.2.

lиснен1 в

пЕрЕклАд
l1.3. Кожна Сторона несе повну вiдповiдальнiсть за будь-якi втрати, пошкодження або
заподiяння шкоди буль якiй третiй cTopoHi, в результатi виконання зобов'язань перед
такими сторонами або дiючи вiд ix iMeHi згiдно цього .Щоговору. Сторона не неае
вiдповiда.пьностi перед iншою Стороною за будь-якi штрафнi або фактичнi збиткио
прямi чи непрямi збитки, або шкоду чи прирiвнянi до неТ збитки, TaKi як, tule не
обмежуючись цим: втрата прибутку, втрата доходу або втрати KoHTpaKTiB, якщо це не
викJIикано недбалiстю або умисними дiями такоТ Сторони.

|1.4. Положення цього .Щоговору не можуть тлумачитися

як

передача праВ

представляти iHTepec iншоi Сторони при виготовленнi рекJIамноТ продукцiI, гryблiчних
презентацiях або iншим чином використання iT iм'я, логотипiв, товарних знакiв тощо,
попередньо не отримавши письмовоТ згоди вiд такоi Сторони.
11.5. Зобов'язання CTopiH в рамках цiеТУгоди не розповсюджуються на подружжя

i

утриманцiв.
11.6 Сторони жодним чином не несуть вiдповiдальнiсть за виконання особистих
зобов'язань своiми студентами, вкJIючаючи, atле не обмежуючись ними, TaKi
зобов'язання:
_ оплата за навчання та сугryтнiх платежiв в
унiверситетi, який направляе, до початку
участi в Програмi,
- оплата проживанrrя i харчування у приймаючому унiверситетi,
- транспортнi витрати на проiЪд до та з приймаючого унiверситету,
_ отримання медичноi страховки i оплати витрат, якi перевищують обсяг суми яка
покривасться медичним страхуванням, якщо не передбачено iнше унiверситетом який
направляс чи приймаючим унiверситетом,
- особистi витрати, вкJIючаючи витрати на навчilльнi MaTepiaslиo
-витрати пов'язанi з отриманням вiзи та необхiднi вiзовi збори,
- буд" якi види особистих боргових зобов'язань, якi могли виникнути пiд час навчання
за обмiном; i
- дотримання правил та iнструкцiй у приймаючому унiверситетi.

||.7. Цей ,Щоговiр складений англiйською мовою. Версiя украТнською мовою

перекJIадом та використовуеться для зручностi.
версiя англiйською мовою переважатиме.
12. Законодавство та

У

с

випадку розбiжностей та протирiч

вирiшення спорiв

|2.1. Положення цього ,Щоговору не можуть розглядатись як вимога до CTopiH

порушувати будь-якi чиннi закони та cTaTyTHi положення згiдно яких вона дiс.

|2.2.Будь-який спiр, розбiжнiсть або позов, що може виникнути у зв'язку з виконанняМ
положень цього ,Щоговору, або порушенЕя, припинення чи невчасне виконання його
iнстиryry
умов, булуть вирirrryватися шляхом посередництва вiдповiдно
посередництва Стокгольмськоi торговоi палати

7
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Якщо спiр не можливо вирiшити шляхом посередництва, протягом часу, визначеного
Правилами Посередництва, то такий спiр мас бути остаточно вирiшений шляхом
арбiтражу в Арбiтражному iнстиryтi Торговоi паJIати у м.Стокгольм (далi "SCC").
Правила для прискореного арбiтражу, застосовуються в тому випадку, якщо на думку
SCC застосуванIuI Арбiтражних правил Арбiтражного iнстиryry Торговоi палати
Стокгольма е необов'язковим з огляду на скJIаднiсть справи, суму конфлiкry та iнших
обставин. В ocTaHHboInIy випадку, SCC повинен також буде вирiшити, чи повиннi до
скJIаду суду входити один чи три третейськi суллi.
12.3. Мiсцем проведення арбiтражу призначаеться м. Лунд, Швецiяо якщо Сторони не

домовляться про iнше.

12.4. Мовq яка буле використовуватися пiд час арбiтражного слуханнjI е тiльки
англiйська.
,Щоговiр складений в двох (2) оригiнЕtльних копiях, по одному примiрнику, нчшежним
чином пiдписаному екземпляру для кожноi Сторони
За Лундський унiверситет

За КиТвський нацiональний унiверситет iMeHi

Крiстофер ЕЩЛIНГ

Анлрiй ГОЖИК

,Щекан

Факультеry соцiа.tlьних наук

Тараса Шевченка

Проректор з науково-педагогiчноi роботи
КиТвського нацiонального унiверситеry
iMeHi Тараса Шевченка

Щата:

Погоджено:
Проректор з науково-педагогiчноi роботи

(мiжнароднi зв'язки)

Ксенiя сМИРНоВА

начальник Юв

lрина САЛЕНКО

fl иректор науково-методич ного центру

органiзацiТ навчального процесу

начальник Вмс

.Андрiй ПИЖИК

Роман пЕтЮР
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1. Таблиця вiдповiдностi дисциплiн
сryпiнь Магiстр, спецiальнiсть соцiологiя, освiтня програма Гендернi сryлii.

ДОДАТОК

1. Згiдно.Щоговору, Сторони цим погоджують такий навчальний ппан

Сторонаlrли загальцоi кiдькостi
подвiйного диIrломування:

ECTS кредитiв та дисциплiн Магiстерськоi

Назва

SIMM41
SIMM23

\

SoCN03

ECTS
кредити

Курси з Teopii науки
методiв
дослiдження

програп{и

кну/ Киiвський

Лундський унiверситет
Шифр

i взаемну акредитацiю

15

Соцiологiя: Сучасна
класика \
Класична та сучасна
соцiологiчна теорiя

нацiональний
yнiверситет iMeHi Тараса IIIgg,Igнцд
EcTS
Назва
шифр
кредити
ок.01
Дослiдницькi парадигми 4
в соцiологii

ок.03
ок.08

Методологiя
дослiдження соцiа-llьних
нерiвностей
Написання наукових

4

J

TeKcTiB

SIMM27

Методи дослiджень в
соцiальних науках
Методи аналiзу
TeKcTiB та дискурс-

Кiлькiснi методи:

Професiйна та
корпоративна етика

J

ок.09

Якiснi методи в

4

15

7,5

гендерних дослiдженнях

ана-ltiзу

SIMM32

ок.14

7,5

ок.10

мультиварIативнии
ана-пiз

SIMM16
SIMM29

Вступ до кiлькiсних
методiв
оцiночнi
дослiдження: теорiя
та методи

7,5

ок.02

7,5

ок.06

сума кредитiв

30

SIмм2б

15

SoCN03

Критична
фемiнiстична

кiлькiснi методи:
мультиварiативний
аналiз
HoBiTHi методи аналiзу
даних в соцiологii
Методологiя та
органiзачiя наукових
дослiджень з основами
iнтелектуальноi
власностi

5

4
J

30

ок.04

перспектива в
соцiальнiй Teopii

ок.12

Класична та сучасна
соцiологiчна теорiя

ок.1

8

Фемiнiстична критика
класичноi соцiальноi
Teopii

5

Гендер, BiK, клас, нацiя:
iнтерсекчiйний аналiз

5

Гендерна
соцiолiнгвiстика

5

Первклад вiрнпй / Пгапslаtidiý'is,(rчр
\",i]ý
нАздрксв василь костя}
Bl1,1rai
,i.o о }_l ,il
шмАRкOч
tltlцтва/.
,спiвроб

Пiдпис / Signature_

flaTa / Date

\-_

WP',"",

/#

-.lJ
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SIMM25

SANNl3

Гендер, клас,
етнiчнiсть та
сексуальнiсть

15

ок.1

5

ок.1

1

вк.7.1

Сучасна класика в
антропологii та
соцiологii

Гендер, тiлеснiсть та
сексуальнiсть

4

Соцiологiя
маскулiнностi та
дослiдження чоловiкiв
Критична фемiнiстичпа
порспектива в сучаснiй

5

5

соцiологiТ

вк.7.2
сума кредитiв

Виклики соцiологii та
глобальний розвиток
30

30

Третiй семестр за обмiном - дисциплiни визнаються та перезараховуються згiдно з
правилаN,Iи академiчноi мобiльностi та цим,Щоговором.

КНУ/ Киiвський нацiональний унiверситет

Лундський унiверситет
Шифр

ECTS

Назва

iMeHi Тараса IIIgg,Igццд
Назва

Ш"фр

SIMM25

Гендер, клас,
етнiчнiсть та
сексуальнiсть

SIMM26

Критична
фемiнiстична

15

перспектива в
соцiальнiй Teopii

SANN 1з

вк.1.1

Трансформацiя
гендерного порядку в
постсоцiалiстичнiй
YKpaiHi та европi

вк.1.2

Gendered Life course and
Life success

(Гендерований життевий
шлях та життевий успiх)
Гендер та сiм'я:
виховання та пiклування
в сччаснiй ykpaiHi
Sociological Evaluation of
Social Projects
(Соцiологiчний супровiд
соцiальних проектiв)
Sociology of Gender
(Соцiологiя rендеру)

вк.2.1

Сучасна класика
антропологii та
соцiологii
Класична та сучасна
соцiологiчна теорiя

вк.2.2

BK.3.1

вк.3.2

Social Networks Analysis
(Аналiз соцiальних
меоеж)
Gendered Education
(Гендерована ocBiTa)

вк.4.1
SIMM

51

.Щизайн та процес

15

дослiдження в

SIMS39

соцiальних науках
Гендер, глобальний
розвиток та пост-

КОлонi4пjqпл

..

BlAzARKOv vaýyl

Пiдпис

/

[ата / Date

Сuггспt Issues о1' Social
Scicnccs ( А t<,гуа.lrьlti
х
tt 1-1об; teMt и сtlt li a.lt ы
гtаук) .
Gender Expertise and
Gender Audit (Гендерна
t

l Перекладвiрнпl / Tanslatlt
l цаалркпв мс шь Коетянi

I

1ПЧ'
i

й\

2Ьф*

ECTS
кредити

кDедити

Jý

5

5

4

4

1-1

4

l
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методи дослiджень

ок.1 7

Не
перезараховуеться

ок.05**

ECTS credits

ок.15

окспертиза та гендернии
аудит)
Науково-дослiдна
практика* Соцiологiчнi
дослiдження з гендерних
питань
Методика викладання

соцiологii
Асистентська практика

з0

8

J
J

30
36

* Науково-дослiдна тrрактика проводиться за iндивiдушrьним планом як студентами

так i ЛУ
**
доскладаеться студентами ЛУ за iндивiдуЕlJlьним графiком як академiчна рiзниця

КНУ,

Останнiй (четвертий) семестр (обов'язкове онлайн\дистанцiйне навчання за iндивiду€tльним
планом студентами ЛУ в КНУ та студенти КНУ в Лундському унiверситетi)

кну \ Киiвський нацiональний
yнiверситет iMeHi Тараса IIIевченка
ECTS
Назва
Шифр

Лундський унiверситет
Шифр

Назва

ECTS

креди
ти

кредити

Магiстерська
дисертацiя

30

ок.12

Квалiфiкачiйна робота
магiстра
ок.20
Практика з гендерноi
експертизи
гендерний ана-пiз масмедiа
вк.5.1
European Studies
вк.5.3
(европейськi студii)
вк.6.1
оцiночнi дослiдження в
соцiологiт
вк.6.2
Civil society, feminism and
women's activism \
Громадянське суспiпьство,
фемiнiзм, та жiночий
активiзм
Критична фемiнiстична
вк.7.1
перспектива в сучаснiй
соцiологiт
вк.7,2
Challenges to Sociology and
ýlobal Development \
.:
Вйклики соцiологiТ та
'тлQбЫьний
П; nslatioR,is rше l
вiршrrй
/
ГПереклая
розвиток
.r-,о," l; li

30
|4
4
4

J

5

:.

.=

THltuTB.l i
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2.

Правила визнання оцiнювання:

Таблпця2.

Шкала

100- бальна

шкала
оцiнки в

оцiнювання в
Лундському
yнiверситетi

визнання за
еквiвалентом

нацiональна
шкала оцiнки
в

кну

КНУ для

А
в

90 _100

95

iспитiв
Вiдмiнно

85-89

87

.Щобре

с

75-84

80

D

65-74

70

Е

60-64

62

F

1-59

Шкала оцiнки в
КНУ для залiкiв

Зараховано

Задовiльно
Незадовiльно

Не зараховано

Пiдтвердження оцiнок, отриманих пiд час вивчення кiлькох дисциплiн у КНУ за один курс
у Лундському унiверситетi (див. Таблицю 1 вищо), оцiнка обчислюеться як серодне
значення до 100-бальноi шкали та переноситься до еквiвалентноi оцiнки за А, В, С, D , Е за
шкЕlпою Лундського унiверситету (лив. Таблицю 2). В зворотному пiдтверлженнi оцiнка за
одну дисциплiну в Лундському унiверситетi переноситься на Bci вiдповiднi дисциплiни
(див. Таблицю 1) в КНУ.

3.

Цей Додаток становить невiд'смну частину,Щоговору.

Пiдпис

/

Sigпаturе

|2

