Інформаційна записка
Студенти, які постраждали від надзвичайної ситуації – громадяни України

Беручи до уваги ситуацію, яка склалася на території України, усвідомлюється, що
стосовно студентів, які перебувають у надзвичайних гуманітарних ситуаціях - громадян
України, в Португалії забезпечуються умови з метою сприяння повазі та захисту прав
людини через сприяння солідарності та включенню в академічний контекст.

Доступ/Вступ до вищої освіти Португалії

Декрет-закон № 62/2018 від 6 серпня, яким внесено зміни до правового режиму Статуту
міжнародного студента, створив правову базу для прийому студентів, які перебувають у
надзвичайних гуманітарних ситуаціях, до вищих навчальних закладів, гарантуючи, що
цим студентам гарантується повний доступ на соціальні дії, включаючи присудження
стипендій, та їх виняткову рівність з національними студентами з метою сплати плати за
навчання, зборів та винагород.

Для цілей цього диплому студенти, які перебувають у надзвичайній ситуації з
гуманітарних причин, – це ті, хто приїжджає з країн або регіонів, де є визнана ситуація
збройного конфлікту, стихійного лиха, загального насильства або порушення прав
людини, що призводить до необхідності гуманітарного реагування.
Ці студенти зараховуються через спеціальний конкурс для іноземних студентів,
організований кожним вищим навчальним закладом, згідно з правилами, спеціально
розробленими для визнання навчального шляху, отриманого в країні походження. Після
зарахування вищі навчальні заклади можуть зарахувати навчання, проведене в рамках
інших циклів вищих навчальних закладів, які дають чи не дають ступінь, або навчання,
отримане в рамках організації в результаті Болонського процесу, або отримане раніше , в
межах, передбачених законодавством.

Ви можете подати заявку на отримання статусу студента в надзвичайній ситуації з
гуманітарних міркувань, якщо потрапили в одну з наступних ситуацій:

а) отримати статус біженця, зазначений у Законі № 27/2008 від 30 червня в його чинній
редакції;

б) скористатись статутом про додатковий міжнародний захист, зазначеним у Законі №
27/2008 від 30 червня в його нинішній редакції;
в) походить із країн або регіонів, стосовно яких Верховний комісар ООН у справах біженців
або Міжнародна організація з міграції оголосили про існування надзвичайної ситуації, що
потребує гуманітарного реагування;
г) власники дозволу на тимчасове проживання, зазначеного у статті 27 Закону № 27/2008
від 30 червня в чинній редакції;
д) власники посвідки на проживання, наданої будь-кому, хто є або був жертвою
кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми або сприянням
нелегальній імміграції, як зазначено у статті 109 Закону № 4 липня в його чинній редакції.

Заява на отримання статусу студента у надзвичайній ситуації з гуманітарних міркувань
подається безпосередньо до вищого навчального закладу та повинна супроводжуватися
документами, виданими Службою у справах іноземців та кордонів, Управлінням
Верховного комісара ООН у справах біженців або Міжнародною організацією з міграції. ,
доказ того, що студент перебуває в одній із вищезгаданих ситуацій.

Передбачається також можливість застосування кожним вищим навчальним закладом
альтернативних процедур перевірки умов вступу студентів, які перебувають у
надзвичайній ситуації з гуманітарних причин, коли їхня кваліфікація не підтверджується
документально.

Іншою альтернативою вступу до вищої освіти є режим зміни курсу, який регулюється
Постановою № 181-D/2015 від 19 червня.

Соціальна підтримка у вищій освіті

Студенти, які перебувають у надзвичайній ситуації з гуманітарних причин, які вступають
за спеціальним конкурсом для іноземних студентів, можуть подати заявку на отримання
стипендії.
Запит подається онлайн, використовуючи форму, доступну тут, використовуючи облікові
дані, отримані раніше в будь-якому вищому навчальному закладі. Термін подання заявки
на грант на повний навчальний рік, як правило, до 30 вересня або до 20 днів після
реєстрації, коли він настає після цієї дати. Але його також можна подати до 31 травня
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самого навчального року, у цьому випадку вартість стипендії, що призначається,
пропорційна пропущеному періоду навчального року.

Загальну інформацію можна отримати за цим посиланням, а більш конкретну інформацію
можна отримати на сторінці поширених запитань. (Informações | DGES / Bolsas de Estudo |
DGES)

Визнання академічних дипломів/ступеней, виданих вищими навчальними
закладами України

Декрет-закон № 66/2018 від 16 серпня, який затверджує правовий режим визнання
вчених ступенів та дипломів про вищу освіту, виданих іноземними вищими навчальними
закладами, визначає наявність трьох видів визнання: автоматичного, рівневого та
спеціального.
Обробка запитів на визнання здійснюється виключно онлайн шляхом заповнення
спеціальної форми (Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros / Foreign Degrees and
Diplomas Recognition (dges.gov.pt)).
В рамках автоматичного визнання, процесу, який дозволяє прискорити прийняття
рішень, придатними є заявки, що стосуються таких класів в Україні:

Болонські градуси
Україна

Португалія

Законодавство

Бакалавр (Bakalavr)

1-й цикл –
випускник

Загальна постанова No22

Магістр/Магистра

2-й цикл –
магістр

Deliberação n.º 1642/2015,
de 20 de agosto

Спеціаліст (для тривалих формувань від 5
років і більше)
Кандидат наук
Доктор наук

3-й цикл –
лікар/ доктор

Доболонські ступені
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Україна

Португалія

Бакалавр

Ліцензований Загальне визначення №
16 | 16-А

врач/лікар

Законодавство

Deliberação n.º 3273/2009,
de 10 de dezembro

викладач/преподаватель
інженер/инженер

Deliberação n.º 2153/2009,
de 23 de julho

архітектор/архитектор
економіст/экономист
специалист (форми від 4 років і більше)
Магістр

Магістр

Кандидат наук

Доктор

Доктор наук

Постанова № 33/2019 від 25 січня регулює порядок визнання вчених ступенів і дипломів,
виданих іноземними вищими навчальними закладами, а також у своїй статті 13
передбачає можливість відмови від видачі дипломів, атестатів та інших наукових
документація, необхідна для визнання вчених ступенів та іноземних дипломів,
пов’язаних з кваліфікацією здобувача, що перебуває у надзвичайній ситуації з
гуманітарних міркувань, які через цю обставину не можуть підтвердити їх.

Можливість звільнення оцінюється в кожному окремому випадку органом,
уповноваженим на визнання, який, приймаючи рішення з цього приводу, повинен
прийняти процедури, які вважає доцільними для перевірки ступеня чи диплому.
Для цих цілей заявником, що перебуває у надзвичайній ситуації з гуманітарних
міркувань, вважається той, хто відповідає вищезазначеним умовам.
Оскільки академічне визнання не є синонімом професійного визнання, щоразу, коли
йдеться про доступ до регульованих професій, зацікавлені сторони повинні уточнити у
компетентних органів (професійних ордерів або асоціацій у цій галузі) необхідні умови
для професійної практики. У деяких випадках академічне визнання може бути навіть
відмовлено, якщо виконуються певні вимоги для вільного здійснення професії в
Португалії.
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Тому попередній контакт із органом/розпорядженням, який регулює професію в
Португалії, завжди пропонується, коли метою громадянина є лише професійна мета.
Після цього контакту, і якщо справді запитується академічне визнання іноземного
ступеня/диплому, запит необхідно подати через вищезгадану онлайн-форму для цієї
мети.

Іншу підтримку студентам у надзвичайних гуманітарних ситуаціях – громадянам
України координує Національне агентство освіти та навчання Erasmus.
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