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Від 11.12.13
На №

№ 1/9-873
від
Керівникам вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації
(за списком)

Щодо оформлення запрошень іноземним
студентам заочної форми навчання
для участі в сесіях
Міністерство освіти і науки повідомляє про узгоджену з Міністерством
закордонних справ спрощену процедуру документального оформлення запрошень
іноземним студентам заочної форми навчання для участі в сесіях.
Відповідно до «Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного
проїзду через її територію», затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 1червня 2011 р. № 567, підставою для оформлення консульськими установами
короткострокових віз іноземним студентам заочної форми навчання для участі у
сесіях має бути запрошення, оформлене на офіційному бланку навчального
закладу, зміст якого має включати в себе відомості, наведені у додатку.
Вищі навчальні заклади державної форми власності направляють скановану
копію такого запрошення студенту та на електронну адресу дипломатичного
представництва або консульської установи України у відповідній країні. Вищі
навчальні заклади приватної форми власності направляють запрошення на
електронну адресу ДП «Український державний центр міжнародної освіти»
intered@intered.com.ua для подальшого його оформлення від імені УДЦМО як
державного підприємства.
При запрошенні на сесії студентів – громадян країн безвізового в’їзду в
Україну (держави-члени ЄС, Азербайджан, Андора, Білорусь, Боснія і
Герцоговина, Бруней, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн,
Казахстан, Киргизія, Республіка Корея, Македонія, Молдова, Монако, Норвегія,
Панама, Парагвай, Росія, Сербія, Сан-Марино, США,Таджикистан, Туреччина,
Узбекистан, Чорногорія, Швейцарія та Японія) запрошення направляються
безпосередньо студенту у якості підстави для декларування ним при перетині
державного кордону в’їзду в Україну з метою навчання.
Перший заступник Міністра
Гагаріна І. В. 359-05-39

Є. М. Суліма

Додаток до листа
Міністерства освіти і науки України
від _11.12.____ 2013 р. № 1/9-873_____

Назва вищого навчального закладу запрошує громадянина назва країни
громадянства, прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, № паспортного
документа, студента ____ курсу _____________ факультету , який навчається за
заочною формою, взяти участь у установчій (екзаменаційній) сесії у період з
_________________ до __________________ .
Просимо посольство України у назва країни оформити візу громадянину
прізвище, ім’я, по-батькові для короткострокового в’їзду в Україну на
вищезазначений період.
Назва вищого навчального закладу бере на себе відповідальність за
перебування іноземця в Україні та гарантує його своєчасне повернення на
батьківщину.
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