«ПОГОДЖЕНО»
____________________
Проректор з НПР
проф. Загайко А.Л.
«__» _______ 2019 р.

АЛГОРИТМ
оформлення закордонного відрядження
1. ОФОРМИТИ СЛУЖБОВІ ЗАПИСКИ*
1.1. Додаток 1 – cлужбова записка на ім'я проректора з
науково-педагогічної роботи проф. Загайко А.Л.
Зареєструвати у Відділі з академічної мобільності
(каб. 403, Пушкінська, 53, тел. 706-30-71)
Завізувати у Проректора з науково-педагогічної
(інноваційної та науково-дослідної) роботи
(каб. 406, Пушкінська, 53, тел. 706-30-71)
1.2. Додаток 2 – службова записка на ім'я ректора проф.
Котвіцьку А.А.
2. ДОДАТИ ДО СЛУЖБОВОЇ ЗАПИСКИ ЗАПРОШЕННЯ**
та ПРОГРАМУ
3. НАДАТИ ПОВНИЙ ПАКЕТ ДО КАНЦЕЛЯРІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
НАКАЗУ ПО УНІВЕРСИТЕТУ ***
4. НАДАТИ КОПІЮ ПАКЕТУ ЩОДО ВІДРЯДЖЕННЯ
ДО ВІДДІЛУ З АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ****
5. НАДАТИ ЗВІТ ДО ВІДДІЛУ З АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ З
РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІДРЯДЖЕННЯ *****
НОВЕ!!! 6. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
СПІВПРАЦІ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ НФаУ******

Примітки:
* Службові записки заповнюються за встановленою формою особою, що відряджається (
вразі делегації з однієї кафедри – завідувачем кафедри із зазначенням усіх членів
делегації – співробітників кафедри).
** Запрошення та Програма закордонного заходу, у якому планується участь, повинні
супроводжуватись перекладом українською мовою, завіреним Відділом з академічної
мобільності.
Для можливості отримання дозволу на часткове відшкодування витрат на проїзд (тільки
по території України), до бухгалтерії слід надати оригінал запрошення!! (або
роздруковану кольорову копію із печатками та підписом сторони, що запрошує).
*** Оригінал службової записки із запрошенням та програмою заходу заздалегідь
надається до канцелярії НФаУ для підготовки наказу по НФаУ (мінімум за тиждень до
запланованої дати відрядження).
Оформлювати на час відрядження відпустку не потрібно: згідно наказу щодо
відрядження на період здійснення відрядження буде нараховану мінімальну заробітну
плату, а в табелі робочого часу позначається "ВД".
**** Копія службової записки із запрошенням та програмою заходу передається до
Відділу з академічної мобільності з метою своєчасного оновлення інформації на сайті
НФаУ та включення до загального звіту щодо міжнародної активності університету.
***** По закінченню відрядження протягом 5-ти днів подається Звіт щодо відрядження
згідно зразку (додається) (у письмовій формі – проректору з НПР проф. Загайку А.Л., в
електронній формі – до Відділу з академічної мобільності).
Фотоматеріали надсилаються окремими файлами.
У разі первинного візиту до закордонного навчального закладу, надати також анкету
встановленого зразка (додається).
Під час подання звіту до бухгалтерії НФаУ (Наталія Іванівна) у випадку відсутності
квитків прямого сполучення надати пояснювальну записку (додається)
щодо
транзитного переїзду через Київ.
****** Результативність відрядження має бути підтверджена опублікованими
напрацюваннями та окресленими перспективами подальшої співпраці у виданнях НФаУ
сумісно з іноземними фахівцями та у міжнародних фахових виданнях.
Вимоги до публікацій у виданнях НФаУ можно ознайомитися за посиланнями:
Назва видання
Посилання на сайт
Вісник фармації
http://nphj.nuph.edu.ua/
Журнал органічної та фармацевтичної хімії
http://ophcj.nuph.edu.ua/
Клінічна фармація
http://cphj.nuph.edu.ua/
Соціальна фармація в охороні здоров’я
http://sphhcj.nuph.edu.ua/
Український біофармацевтичний журнал
http://ubphj.nuph.edu.ua/
Управління, економіка та забезпечення якості в
http://uekj.nuph.edu.ua/
фармації

Проректору з науковопедагогічної роботи
проф. Загайку А.Л.
завідувача кафедри
_____________________
проф. _______________
(ПІБ повністю)

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
Про закордонне відрядження

Відповідно до запрошення __________________________________________.
(зазначити приймаючу сторону)

прошу Вас дозволити відрядження _________________
(посада)

кафедри / факультету ______________________________________
(назва структурного підрозділу)

____________________________________________________________
(ПІБ особи, що відряджається, або осіб- представників одного структурного підрозділу, повністю)

у період з ______ по __________ 2018 р. __________________________
(зазначаються дати відповідно придбаних квитків з урахуванням дня виїзду / приїзду з / до Харкова )

до ___________________________________________________________
(місто або міста, країна, куди відряджається співробітник)

з метою ______________________________________________________ .
(аргументувати мету відрядження: участь у конференції, профорієнтаційний візит, тощо)

Фінансування відрядження відбудеться по території України – за
рахунок НФаУ, по території _____________ (країна відрядження) за рахунок
приймаючої сторони / спонсорів .
Аванс прошу не нараховувати.

Завідувач кафедри_____________

Дата

/підпис/

______________

Ректору НФаУ
проф. Котвіцькій А.А.
завідувача кафедри
_____________________
проф. _______________
(ПІБ повністю)

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
Про закордонне відрядження

Відповідно до запрошення __________________________________________.
(зазначити приймаючу сторону)

прошу Вас дозволити відрядження _________________
(посада)

кафедри / факультету ______________________________________
(назва структурного підрозділу)

____________________________________________________________
(ПІБ особи, що відряджається, або осіб- представників одного структурного підрозділу, повністю)

у період з ______ по __________ 2018 р. __________________________
(зазначаються дати відповідно придбаних квитків з урахуванням дня виїзду / приїзду з / до Харкова )

до ___________________________________________________________
(місто або міста, країна, куди відряджається співробітник)

з метою ______________________________________________________ .
(аргументувати мету відрядження: участь у конференції, профорієнтаційний візит, тощо)

Фінансування відрядження відбудеться по території України – за
рахунок НФаУ, по території _____________ (країна відрядження) за рахунок
приймаючої сторони / спонсорів .
Аванс прошу не нараховувати.
Завідувач кафедри_____________

Дата

/підпис/

______________

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з науковопедагогічної роботи
проф. Загайко А.Л.
“___”___________20___ р.

ЗВІТ
про закордонне відрядження
до _____________________________________________________________
(місто, країна відрядження)

Тема заходу. ________________________________________________
Місце проведення заходу: _________________________________________
Термін проведення заходу: ________________________________________
Стисла довідка: ________________________________________________
Результати відряження: _________________________________________
* в разі візиту до закордонного ВНЗ додати анкету–аналіз вивчення роботи освітнього
закладу (форма додається)

Фотоматеріали (підписати кожну фотографію із зазначенням)
фото 1

фото 2

підпис до фото 1

підпис до фото 2

Підпис співробітника, що здійснив відрядження
Дата
(звіт повинен міститись принаймні на 2-х сторінках А4)
Фотоматеріали надсилати окремими файлами
Обовязково додаються сертифікати про участь у конференціях, стажуваннях, , програма та
оригінал запрошення із перекладом українською мовою

Ректору НФаУ
проф. Котвіцькій АА.
завідувача кафедри
гуманітарних наук
доц. Філяніної Н.М.

Пояснювальна записка
на узгодження маршруту

У зв'язку у відсутністю білетів на прямий потяг на момент
відрядження співробітників кафедри ______________________________ до
Університету __________________________________(Республіка Польща)
з метою участі у міжнародній науково-практичній конференції
___________________________________,
прошу
Вашого
дозволу
затвердити обраний маршрут проїзду від м. Харків до м. ___________через
зупинку у місті Києві:
- Харків-Київ, потяг №_____, час відправлення «___»__________ 2018 р.
о ___ год. ____хв.;
- Київ-______, потяг №_______, час відправлення «___»__________ 2018 р.
о ____ год. ____ хв.

Завідувач кафедри _____________

______________

АНКЕТА
аналізу діяльності закордонного ВНЗ
за результатами відрядження
1.

Назва ВНЗ, країна

2.

Дата візиту, в межах якої програми /
заходу відбувся візит
Кількість студентів, в т.ч. іноземних
Мова викладання

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

Вартість викладання для вітчизняних
та іноземних
Структура університету,
профільного або фармацевтичного
факультету
Кількість кафедр на факультеті
Кількіть НВС на факультеті,
співвідношення доцентів та
професорі
Зміст навчальної програми
Організація навчального процесу:
- аналіз відповідності академічних
годин (лабораторних, практичних,
семінарських) з профільних
дисциплін
- наповненість академічної групи та
лекційного потоку
- кількість та процедура
відпрацювання пропущених занять
- система оцінювання
- норматив педагогічного
навантаження
Час, відведений для лекцій, форми
відпрацювання занять, пропущених
без поважної причини (платне /
безкоштовне)
Здійснення контролю за
навчальною дисципліною
(пропуски занять, успішність)

13.

Наявність державної
форми контролю за якістю освіти
(аналог ліцензійного іспиту «КРОК»)

14.

Тип та форма диплому,
освітньо-кваліфікаційний рівень

15.

Інформація
щодо
Державного
органу, який надає дозвіл на
здійснення професійної діяльності по
закінченню університету

16.

Післядипломна освіта, можливості,
форми (інтернатура, аспірантура,
ординатура, резидентура)

17.

Наявність діючих грантових програм
у ВНЗ-партнері, до яких НФаУ міг
би залучитись в межах
міжінституційної угоди про
спіпрацю
Наявність дистанційної форми освіти
та її практичне впровадження

18.

19.

Національний рейтинг
закордонного ВНЗ

20.

Наявність гуртожитків,
інфраструктура

Підпис співробітника, що здійснив відрядження

Дата

