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СТИМУЛЮВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В ГЕРМАНІЇ 
 
У доповіді  виявляються механізми стимулювання академічної мобільності, які 
використовуються у ФРН визначаються особливості розвитку наукових і освітніх 
комунікацій в німецьких вузах. До механізмів стимулювання академічної мобільності 
відносяться, по-перше- реалізація основних положень Болонського процесу, що 
забезпечує якість, зрозумілість, прозорість, зіставність системи вищої освіти і 
підвищення у результаті її конкуренто-способності і привабливості; по-друге- 
проведення заходів щодо поліпшення умов перебування іноземців, що приїжджають до 
Німеччини для навчання, викладання і проведення досліджень, з одного боку, і 
підтримка власних громадян, що виїжджають в цих цілях в інші країни Європи, з 
іншого боку. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В ГЕРМАНИИ 
 
В докладе выявляются механизмы стимулирования академической мобильности, 
используемые в ФРГе определяются особенности развития научных и образовательных 
коммуникаций в немецких вузах.К механизмам стимулирования академической 
мобильности относятся, во-первых- реализация основных положений Болонского 
процесса, обеспечивающая качество, понятность., прозрачность, сопоставимость 
системы высшего образования и повышение в итоге ее конкуренто-способности и 
привлекательности; во-вторых- проведение мероприятий по улучшению условий 
пребывания иностранцев, приезжающих в Германию для обучения, преподавания и 
проведения исследований, с одной стороны, и поддержка собственных граждан, 
выезжающих в этих целях в другие страны Европы, с другой стороны. 
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STIMULATING ACADEMIC MOBILITY IN GERMANY 

 
In the report the author brings out the mechanisms of stimulating academic mobility used in 
FRG, determines the peculiarities of development of scientific and educational 
communications in the German higher institutions. The mechanisms of stimulating academic 
mobility consists of: firstly, realization of major theses of the Boulogne process, Which 
promotes quality, clearness, transparency, comparison of higher educational system and, as a 
result, improvement of its competitiveness and attractiveness; secondly, carrying out measures 
to improve conditions of stay of foreigners who arrive to Germany for studying, teaching and 
making researches, from one side, and promotion of own citizens that depart in these 
objectives to other countries, from the other side. 


