Сертифікат про приєднання НФаУ до Великої хартії університетів
«Magna Charta Universitatum»

Сертифікат про приєднання НФаУ до Великої хартії університетів «Magna
Charta Universitatum» (інакше – Болонської хартії), вданий президентом
Наглядацької ради хартії «Magna Charta Universitatum Observatores»
професором Сибольтом Нурдой (Sybolt Noorda) у м. Болонья (Італія) 20
вересня 2013 р., на честь 950-річчя найдавнішого в Західній Європі
Болонського університету.
Велика хартія університетів була прийнята та підписана головами 388
європейських університетів 18 вересня 1988 р. з метою утвердження
принципів академічної свободи та інституціональної автономії вислої школи,
розвитку міжнародного співробітництва освітніх центрів. Приєднання до
Болонської хартії свідчить про міжнародне визнання університету ті його
кваліфікаційних документів – дипломів та сертифікатів.

Сертификат о присоединении НФаУ к Великой хартии университетов
«Magna Charta Universitatum»
Сертификат о присоединении НФаУ к Великой хартии университетов
«Magna Charta Universitatum» (иначе – Болонской Хартии), выданный

президентом Наблюдательного совета хартии «Magna Charta Universitatum
Observatores» профессором Сибольтом Нурдой (Sybolt Noorda) в Болонье
(Италия) 20 сентября 2013 г., в честь 950-летия старейшего в Западной
Европе Болонского университета.
Великая хартия университетов была принята и подписана главами
388 европейских университетов 18 сентября 1988 г. с целью утверждения
принципов академической свободы и институциональной автономии высшей
школы, развития международного сотрудничества образовательных центров.
Присоединение к Болонской хартии свидетельствует о международном
признании университета и его квалификационных документов – дипломов и
сертификатов.

The certificate on Signatory of the "Magna Charta Universitatum" by
National University of Pharmacy.
The certificate on Signatory of the "Magna Charta Universitatum" by National
University of Pharmacy (also known as the Bologna Charter), issued by the
President of the Supervisory Board of the Charter "Magna Charta Universitatum
Observatores" Professor Sybolt Noorda in Bologna (Italy) September 20, 2013, in
honor of the 950th anniversary of the oldest in Western Europe the University of
Bologna.
The great Charter of universities was adopted and signed by the heads of 388
European universities on 18 September 1988 with the aim of promoting the
principles of academic freedom and institutional autonomy of higher education and
the development of international cooperation of educational centers. Joining the
Bologna Charter demonstrates the international recognition of the University and
its qualification documents – diplomas and certificates.

