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Дидактичний напрям і спрямованість 

Директор:  

Проф. Джузеппа Лоччі 

 

 

 

Оголошення про відбір студентів університетів, які залишили Україну після початку 

міжнародного конфлікту 24.02.2022 року для присудження стипендії «SMILE NOW» - А.А. 

2021/2022. 

 

 

РЕКТОР 

 

ВРАХОВУЮЧИ чинний Статут університету, виданий наказом ректора від 9 липня 2019 

р. п. 765 та подальші зміни; 

ВРАХОВУЮЧИ Директиву Ради 2001/55/ЄС від 20 липня 2001 р. про мінімальні 

стандарти для надання тимчасового захисту у разі масового напливу 

переміщених осіб та про сприяння збалансованості зусиль між 

державами-членами ЄС, які надають притулок переміщеним особам; 

ВРАХОВУЮЧИ 

 

 

 

Виконавче рішення (ЄС) 2022/382 Ради Європи від 4 березня 2022 року, 

яка констатує наявність масового напливу переміщених осіб з України 

відповідно до статті 5 Директиви 2001/55/ЄС і що має наслідком 

запровадження тимчасового захисту для українських біженців по всьому 

ЄС; 

ВРАХОВУЮЧИ Дидактичне положення про університет, видане У.Р. п. 696 від 

13.06.2014 та модифіковано за допомогою Д.Р. № 570 від 16.03.2016 р.; 

ВРАХОВУЮЧИ Положення про адміністративну кар’єру студентів, видане Д.Р. п. 1330 

від 28.12.2020 та, зокрема, стаття 20 щодо зарахування на навчальні 

курси; 

ВРАХОВУЮЧИ Загальний маніфест досліджень на 2021/2022 н.р., виданий У.Р. п. 

748/2021, і, зокрема, стаття 13, яка передбачає, що громадяни ЄС та 

громадяни, які не є громадянами ЄС та проживають за кордоном, 

можуть записатися на навчальні курси, які діють на факультетах 

університету, та складати відповідні іспити, застосовувати положення, 

що видаються щорічно міністерством; 

ВРАХОВУЮЧИ Циркуляр Міністерства університетських досліджень від 29.04.2021 р. 

щодо процедури в’їзду, перебування, реєстрації іноземних студентів та 

відносного визнання кваліфікацій для академічних курсів вищої освіти в 

Італії в 2021/2022 навчальному році; 
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ВРАХОВУЮЧИ 

 

Положення про навчання студентів на 2021/2022 н.р, виданий У.Р. п. 729 

від 01.07.2021 р. та зокрема ст. 19, яка передбачає звільнення від сплати 

річного внеску, а також звільнення від сплати вступного внеску на разові 

курси також для іноземних студентів, які отримали статус біженця або 

мають право на додатковий чи гуманітарний захист; 

ВРАХОВУЮЧИ постанову від 21.12.2021, якою Рада директорів затвердила план 

міжнародної студентської мобільності на 2021/2022 н.р. та надав 10 

дворічних стипендій «SMILE NOW» для іноземних студентів, які мають 

намір вступити на перший курс магістратури у 2021/2022 н.р.  в 

Університетi Кальярі з метою сприяння міжнародній співпраці та 

поширенню знань про освітню пропозицію UNICA по всьому світу; 

ВРАХОВУЮЧИ стипендії «SMILE NOW», сума яких становить 6 250,00 євро на рік з 

урахуванням будь-яких податкових зборів, що сплачуються 

бенефіціаром, пропонуються іноземним студентам з кваліфікаціями, 

отриманими за кордоном та в інших університетах не на територiї Iталії, 

з пріоритетом для студентів-біженців або студентів у поганих 

економічних умовах; 

РОЗГЛЯНУТО Пояснювальну записку Міністра університетів та наукових досліджень 

Iталії, Марії Крістіни Месса, від 11 березня 2022 року, якою через 

серйозну кризову ситуацію в Україні нагадують університетам про 

активну дiяльнiсть уряду щодо сприяння прийому студентiв, якi змушенi 

покинути території, постраждалі від конфлікту, з метою сприяння 

процесу інтеграції в нашій громаді; 

ВРАХОВУЮЧИ У.Р. п. 291 від 17.03.2022, якою з наведених підстав в.о постановою Ради 

директорів від 21.12.2021 р. щодо міжнародного стипендіального 

проекту «SMILE NOW» та встановлено, що студенти, які мають 

українське громадянство, у зв’язку з конфліктом, що триває, отримують 

тимчасовий захист та які мають намір вступити на навчальння будь-

якого рівня або окремі курси, які пропонує цей Університет на 2021/2022 

навчальний рік; 

РОЗГЛЯНУТО що система шкільної освіти України передбачає одинадцятирічне 

навчання; 

РОЗГЛЯНУТО що вищезгаданий циркуляр Міністерства університетських досліджень 

передбачає, що для вступу на курси необхідно мати дванадцятирічну 

шкільну освіту та сертифікат про проходження академічного 

кваліфікаційного тесту, який може знадобитися для вступу до 

університету в Iталії ; 

РОЗГЛЯНУТО що стаття 20 про Положення про адміністративну кар’єру студента та 

стаття 13 про Загальний маніфест досліджень передбачає, що для 

зарахування на окремі курси університету необхідно відповідати тим 

самим вимогам, що й для зарахування на спеціальні курси; 

РОЗГЛЯНУТО дозвіл українським учням, які не мають дванадцятирічної шкільної 

освіти, мати можливість записатися на окремі курси; 

ВИЗНАНО 

НЕОБХІДНИМ 

відступити від строків, передбачених статтею 13 Загального маніфесту 

досліджень для подання заяви про зарахування на окремі курси з 

урахуванням часу видання цього оголошення; 

РОЗГЛЯНУТО що учні з одинадцятирічною шкільною освітою в будь-якому випадку 

будуть зобов’язані відвідувати підготовчі курси, необхідні для вступу до 
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унівурситету у наступному навчальному році;  

ВИЗНАНО 

НАЛЕЖНИМ 

що студенти, які отримали гранти «SMILE NOW», мають можливість 

вступити на безкоштовні курси італійської мови, які проводитиме цей 

університет у період з червня по серпень 2022 року; 

РОЗГЛЯНУТО наявність у бюджеті на 2022 рік: кошти для навчальних проектів - 

інтервенції для студентів - АС 00.01.06 - ЄС 00.01 - рівень 09.07.01.02.03 

- проект: DIDATTICA_BORSE_SMILE_NOW; 

ОЦІНЕНО що обставини, зазначені вище, є необхідними і невідкладними та 

дозволяють ректору приймати під власну відповідальність рішення, що 

належать до компетенції наукового сенату та ради директорів; 

ОЦІНЕНО будь-які інші причини доцільності та терміновості; 

 

УКАЗ 

Ст. 1 - Об'єкт, розмір і тривалість стипендії 

 

У рамках проекту під назвою «SMILE NOW» оголошується відбір для присвоєння 10 

дворічних стипендій студентам з українським громадянством, які через триваючу війну 

перебувають на таких умовах в Італії: 

  подали заяву або мають дозвіл на проживання для тимчасового захисту відповідно до 

італійського та європейського законодавства про імміграцію, що діє після гуманітарної кризи 

в Україні, що триває з 24 лютого 2022 року, як визначено Рішенням ЄС 2022/382; 

 вже зараховані на курси бакалавра чи магістра в університетах України та мають намір 

вступити до цього ВНЗ, маючи кваліфікацію, на окремі курси у 2021/2022 н.р. 

 

Вищезазначені студенти можуть бути зараховані у 2021/2022 н.р. на окремі курси цього 

Університету, навіть якщо вони не мають дванадцятирічної шкільної освіти та академічного 

сертифіката, який підтверджує здачу всіх іспитів, необхідних для першого року навчання в 

університеті в Україні, незважаючи на положення ст. 20 Положення про адміністративну 

кар'єру студентів і ст. 13 Загального маніфесту досліджень, які передбачають такі самі вимоги 

для зарахування на окремі курси, які необхідні для доступу до навчання, за умови, що вони 

відвідують курси італійської мови та будь-які підготовчі курси, щоб потім мати можливість 

вступити до університету у 2022/2023 н.р. 

 

Крім того, зазначені студенти, незважаючи на строки, передбачені статтею 13 Загального 

маніфесту навчання, для подання заяви про зарахування на окремі курси у 2021/2022 н.р., 

зможуть подати заявку на зарахування на вищезазначені курси до 01.06.2022 з урахуванням 

термінів цього оголошення. 

 

Період використання грантів «SMILE NOW» – з 1 червня 2022 року по 31 березня 2023 року; 

їх поновлення набуде чинності з 1 квітня 2023 року. 

 

Стипендія виплачується щомісяця наступним способом: 

 

    перший ануїтет (€ 6 250,00 за 10 місяців до сплати податків студентом); 
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    другий ануїтет (6 250,00 євро за 10 місяців до сплати податків студентом) 

Що стосується 2022/2023 н.р., cтипендія виплачуватиметься за наступних умов: 

•   підтверджено посвідку на проживання для тимчасового захисту; 

• студенти, зараховані y 2021/2022 н.р. на окремі курси цього університету, пройшли та здали 

кваліфікаційні тести, що стосуються окремих курсів, курсів італійської мови та, при 

необхідності, підготовчих курсів та зараховані на 2022/2023 н.р. цього університету. 

 

Студенти стипендії «SMILE NOW» будуть звільнені від сплати університетських зборів, крім 

гербового збору і, у разі сплати, регіонального збору. Це також передбачено на наступний 

2022/2023 н.р. для всіх тих, хто матиме право на другий рік стипендії. 

 

Студентам-переможцям гарантовано: 

   курс італійської мови L2, які безкоштовно пропонує університетський центр для іноземців; 

  зарахування на окремі курси 2021/2022 н.р та безкоштовну участь у підготовчих курсах, 

необхідних для вступу в університет. 

 

Ст. 2 – Несумісність 

 

Розглянута стипендія не може поєднуватися з такими іншими перевагами: 

- гранти, надані Міністерством закордонних справ та міжнародного співробітництва (MAECI); 

- стипендії, що надаються CRUI для студентів з міжнародним захистом; 

- стипендії, які присуджує ЄРСУ м. Кальярі; 

- будь-які стипендії, що надаються іншими закладами на основі угод з Університетом Кальярі, 

спрямованих на підтримку зарахування іноземних студентів (наприклад, FORMED, AICS). 

 

Ст. 3 – Вимоги до відбору 

 

Студенти з українським громадянством, які вже навчаються на курсах бакалавра чи магістра в 

університетах України та які виїхали з України внаслідок нещодавньої надзвичайної ситуації 

після 24.02.2022, можуть подати заявку на отримання стипендії «SMILE NOW» до 18 травня 

2022 року. 

Ст. 4 - Презентація кандидатури 

 

Кандидати повинні подати наступні документи: 

1. форма заявки, заповнена належним чином за схемою, що додається (додаток № 1), яка є 

невід'ємною частиною цього оголошення; 

2. копія дійсного документа, що посвідчує особу; 

3. копія клопотання про тимчасовий захист; 

4. сертифікат, виданий університетом, який підтверджує наявність кваліфікації, необхідної для 

вступу на обраний курс навчання, або, якщо кандидат не має сертифікату, рівноцінний 

документ; 

5. перелік складених іспитів з оцінками. 

Усі подані документи мають бути складені англійською або італійською мовою. 
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Заявку необхідно подати з дня опублікування цього Указу до 18.05.2022, надіславши всю 

документацію на електронну адресу: externalstudents@unica.it, вказавши тему: Проект 

«SMILE NOW UKRAINE». 

 

Ст. 5  - Процес відбору 

 

Відбір буде здійснено наступною комісією: 

  Проф. Алессандра Каруччі, проректор з інтернаціоналізації, президент; 

 Проф. Джорджіо Джасінто, координатор LM Computer Engineering, Cybersecurity and 

Artificial Intelligence; 

  Проф. Крістіан Россі, координатор LM міжнародних відносин; 

  представник студентського комітету для ведення протоколу. 

 

Оцінка документації проводитиметься відбірковою комісією на основі наступних критеріїв:  

- академічна освіта та іспити (оцінка: 0-15) 

- оцінка резюме: професійний досвід та особисті навички (0-15 балів) 

- особиста мотивація та узгодженість між попередніми навчаннями та вибором курсу навчання 

(оцінка: 0-10). 

За відсутності необхідної документації у зв'язку з військовими діями, можливе проведення  

співбесіди з кандидатами, яку проведуть члени відбіркової комісії «SMILE NOW 

UKRAINE». У цьому випадку буде присвоєно лише оцінка, що стосується особистої 

мотивації та відповідності між попередніми навчаннями та вибором курсу навчання (оцінка: 0-

40). 

 

Кандидати, які не набрали мінімального балу 21/40, не будуть включені до підсумкового 

рейтингу. У разі рівної кількості голосів пріоритет буде надаватися наймолодшому кандидату.  

 

Списки відповідних кандидатів і тих, хто знаходиться в резерві, будуть опубліковані до 31 

травня 2022 року на веб-сайті: https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss020.page  

Переможці отримають повідомлення щодо призначення стипендії електронною поштою. 

 

Ст. 6  - Процедура призначення стипендії 

 

Протягом обов’язкового терміну 7 днів з дати отримання повідомлення про призначення 

стипендії, кандидат повинен надіслати електронною поштою на адресу 

externalstudents@unica.it  декларацію про прийняття стипендії «SMILE NOW». 

 

З цією декларацією одержувач стипендії також повинен надати чітке запевнення у 

достовірності представленої інформації. У разі невідповідності, кандидат нестиме 

відповідальність, передбачену ст. 2 цього оголошення. Кандидат зобов’язаний повідомити про 

будь-які зміни, які можуть відбутися у 2022 календарному році щодо того, що було раніше 

задекларовано. 
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Кандидати, які дотримаються термінів та вимог, отримають електронною поштою детальну 

інформацію про стипендію та пов’язані з нею пільги. 

Стипендії будуть виплачуватися на карту з італійським IBAN на ім’я студента. Стипендія та 

пов’язані з нею пільги можуть бути призупинені, якщо студент не відвідує заняття, не 

відповідає більше тижня викладачам та/або персоналу Unica і покинув навчальний сайт без 

будь-якого обґрунтування. 

 

Ст. 7  - Відмова від стипендії 

 

Про відмову від стипендії необхідно повідомити електронною поштою на адресу: 

externalstudents@unica.it. 

 

Ст. 8 - Обробка персональних даних 

 

Університет Кальярі є власником обробки персональних даних відповідно до Регламенту (ЄС) 

2016/679, що стосується захисту фізичних осіб щодо обробки персональних даних. Інформація 

опублікована на веб-сайті https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.  

 

Адміністрація залишає за собою право проводити перевірку достовірності заяв. Без шкоди для 

кримінальних санкцій, передбачених ст. 76 Указу Президента України № 445/2000, якщо 

перевірка виявить неправдивість змісту декларації, декларант позбавляється стипендії.  

 

Ст. 9 - Перехідні правила 

 

Це положення буде ратифіковано на наступних сесіях Академічного Сенату та Ради 

директорів за таких умов: 

- відступ від статей 20 Положення про адміністративну кар'єру студентів та 13 Загального 

маніфесту досліджень; 

- порушення пунктів, передбачених статтею 13 Загального маніфесту досліджень для подання 

заяви про зарахування на окремі курси з урахуванням термінів виходу оголошення. 

 

 Будь-які зміни до цього оголошення будуть негайно повідомлені особам, шляхом 

публікації на сторінці Erasmus та веб-сайту університету за адресою: 

https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss11.page - розділ «усі повідомлення студента сектор 

мобільності (ISMOKA)" 

 

 

Генеральний директор  

Альдо Урру 

 

   Ректор  

   Франческо Мола 

   Підписано цифровим підписом 
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