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роботі та режиму з іноземними громадянами
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Право вступу на навчання для здобуття
освіти за освітньо-кваліфікаційними рівспівпраці.
нями «Магістр», мають особи, які отримали
Серед головних особливостей вищої
освіти в сучасному глобалізованому світі —
базову або повну вищу освіту і отримали
здатність конкретного університету впродиплом бакалавра або спеціаліста за відповаджувати процеси інтернаціоналізації.
відним напрямом підготовки.
Процес інтернаціоналізації у вищій освіті є
Основна мета відділу — вивчення украшироким поняттям, яке охоплює всі аспекти
їнської та російської мов, а також підгодіяльності університету, наприклад:
товка абітурієнтів-іноземців для вступу до
– реалізація мобільності студентів та акаОдеського державного аграрного універсиКороль
демічного персоналу з метою отримання
тету або інших вищих навчальних закладів
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додаткових компетенції;
Керівник відділу
– застосування сучасних передових пракСлухачами курсів є іноземці з різних
тик у навчальному процесі;
країн. Навчальний план передбачає дис– участь вчених університету в міжнародних програмах ципліни, з яких проводять конкурсні випробування
і проектах.
в Одеському державному аграрному університеті, зоРозширення міжнародних зв’язків Одеського дер- крема: «Українська мова», «Російська мова», «Матемажавного аграрного університету є важливим складником тика», «Фізика», «Біологія», «Хімія». Лекторами курсів
покращення якості освіти, яку здобувають студенти в на- є провідні викладачі шкіл та вищих навчальних закладів
вчальному закладі, щоб стати конкурентоспроможними Одеси, більшість яких — викладачі ОДАУ. У 2008 р. відна сучасному ринку праці.
бувся перший випуск слухачів підготовчого відділення.
В Одеському державному аграрному університеті пра- За всі роки роботи відділу курси завершили приблизно
цює підготовче відділення для іноземних громадян. Його 800 слухачів.
роботою керує начальник відділу по роботі з іноземними
Сьогодні навчаються 150 іноземців лише на підгогромадянами І. В. Король. Питання щодо правового пе- товчому відділені та понад 120 осіб на факультетах за
ребування іноземців здійснює старший інспектор по різними спеціальностями.

Слухачі-іноземці
підготовчого відділення в Одеському національному
академічному театрі опери та балету

Ст. інспектор по роботі та режиму Т. Г. Деде, нач. відділу
І. В. Король, друкарка відділу Ю. В. Щербина та випускник
підготовчого відділення 2016–2017 н. р. Алі Чіфтчі
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