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Стратегія інтернаціоналізації Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України) є декларацією зобов’язань університету щодо
реалізації мети, принципів, пріоритетних напрямів і завдань діяльності у
міжнародній сфері, а також ціннісних засад, на яких вона базується. Стратегія інтернаціоналізації є невід’ємною складової загальної стратегії розвитку
університету та інструментом забезпечення конкурентоздатності університету в національному та міжнародному освітньому і науковому просторі.
Стратегія розроблена відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
від 01.07.2014 р. №1556-VII і спрямована на реалізацію завдань, передбачених Стратегією реформування вищої освіти в Україні до 2020 року, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та Статутом НЛТУ України.
Зміни та доповнення до цієї Стратегії вносяться за поданням директорів
Навчально-наукових інститутів, схвалюються Вченою радою університету та
затверджуються ректором.
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Стратегія розвитку міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України) до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України є декларацією зобов’язань університету щодо реалізації мети, принципів, пріоритетних напрямів і завдань діяльності у
міжнародній сфері, а також ціннісних засад, на яких вона базується.
Стратегія є невід’ємною складовою загальної стратегії розвитку університету
та інструментом забезпечення конкурентоздатності університету в
національному та міжнародному освітньому і науковому просторі.
Інтернаціоналізація вищої освіти полягає у поширенні діяльності університетів за межі національних кордонів на основі узгодження її з міжнародними процесами реформування вищої освіти і науки та інтегруванні кращого
міжнародного досвіду в навчальний процес, наукові дослідження та управління університетами.
Визнаючи складність комплексу проблем забезпечення якості освітньої і
наукової діяльності та відповідності освітніх програм сучасним потребам національного і міжнародного ринків праці, НЛТУ України визначає як стратегічну мету міжнародної діяльності до 2020 року піднесення освітньої, дослідницької та адміністративної діяльності університету до рівня міжнародних стандартів, зміцнення дослідницько-інноваційного потенціалу університету, покращення його привабливості для вітчизняних та зарубіжних споживачів освітніх послуг, а також для партнерів.
НЛТУ України розглядає міжнародну співпрацю в цілому та
інтегрування до європейського простору вищої освіти зокрема як
пріоритетний напрям у всіх аспектах діяльності університету. Університет
визнає і всіляко сприяє реалізації таких документів Європейського Союзу в
галузі вищої освіти:
• Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area);
• Хартія Еразмус для вищої освіти на 2014-2020 рр. (Erasmus Charter for
Higher Education 2014-2020);
• Студентська Хартія Еразмус (Erasmus Student Charter).
Основними цілями міжнародної діяльності НЛТУ України є:
- подальше формування та закріплення міжнародного іміджу НЛТУ
України як університету, який забезпечує підготовку фахівців для сталого
розвитку;
- розширення міжнародного партнерства;
- створення дослідницьких мереж із зарубіжними університетами,
бізнесовими структурами та іншими інституціями.
Для створення додаткових можливостей професійного та культурного
розвитку працівників і студентів в умовах глобалізації та повнішого використання переваг, які вона надає, НЛТУ України визначає такі пріоритетні напрями міжнародної діяльності до 2020 року:
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1) збільшення мобільності науково-педагогічних працівників для підвищення якості освітньої діяльності та модернізації освітніх програм, що сприятиме активізації та підвищенню рівня науково-педагогічної діяльності;
2) збільшення мобільності студентів для посилення конкурентоздатності
випускників на національному і європейському ринках праці та покращення
іміджу університету, що дозволить збільшити чисельність студентів університету, а також залучити обдаровану молодь до вступу до університету.
Основними завданнями міжнародної діяльності університету є:
- активне просування на міжнародному рівні освітніх і наукових здобутків та ініціатив університету як вагомих чинників формування іміджу університету;
- створення міжнародних партнерств і дослідницьких мереж з зарубіжними універ-ситетами, бізнесом та іншими інституціями, активізація участі у
міжнародних дослідницьких проектах;
- активізація участі у проектах міжнародної мобільності за програмою
Еразмус+ та інших програмах міждержавного обміну для студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних, наукових працівників та адміністративного персоналу;
- розвиток віртуальної міжнародної мобільності на базі технологій
дистанційного навчання;
- посилення підготовки здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
наукових працівників університету з вивчення іноземних мов;
- збільшення кількості навчальних дисциплін, які читаються іноземними
мовами;
- запровадження англомовних освітніх програм з отриманням
подвійного диплому;
- створення сприятливого середовища для соціальної адаптації
іноземних студентів і надання їм допомоги у вивчені української мови;
- узгодження змісту освітніх програм НЛТУ України та зарубіжних
університетів-партнерів, запровадження в навчальних планах “вікна
мобільності”.
НЛТУ України у своїй міжнародній діяльності послідовно дотримуватиметься таких принципів:
- відкритість до міжнародної співпраці, міжнародних стандартів і сучасних досягнень у науковій та освітній діяльності;
- збереження природної та культурної спадщини людства, визнання та
повага до виявів культурного різноманіття;
- підвищення рівня обізнаності світової спільноти про здобутки національної освіти, науки та культури і популяризація її самобутності в палітрі націй світу;
- відсутність дискримінації за будь-якою ознакою, полікультурність,
міжконфесійна і мовна толерантність як основа міжнародної взаємодії;
- прозорість своєї діяльності;
- соціальна і екологічна відповідальність.
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Ключові показники успішності реалізації стратегії:
- збільшення кількості учасників програм мобільності та міжнародних
дослідницьких проектів;
- збільшення кількості партнерств і дослідницьких мереж, у яких бере
участь університет;
- кількість запроваджених англомовних освітніх програм з отриманням
подвійного диплому;
- збільшення кількості навчальних дисциплін, які викладаються іноземними мовами, та приведення їх частки до рівня: 10% від загального обсягу
аудиторних годин – для освітніх програм першого (бакалаврського) рівня,
20% – для освітніх програм другого (магістерського) та третього (освітньонаукового) рівнів;
- збільшення кількості наукових публікацій іноземними мовами;
збільшення кількості публікацій у журналах, що входять до науковометричних баз даних Web of Science та Scopus;
- покращення h-індексів (індексів Гірша) цитувань викладачів університету згідно з базою даних Scopus;
- збільшення участі у міжнародних наукових конференціях;
- збільшення кількості поданих заявок на міжнародні проекти;
- збільшення кількості викладачів зарубіжних університетів, залучених
до навчального процесу в НЛТУ України;
- збільшення чисельності студентів університету.
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