ДОСТУП УКРАЇНСЬКИХ ІМІГРАНТІВ ДО СИСТЕМИ ОСВІТИ РУМУНІЇ
Конкретна правова база:
- ГЕО №. 20/2022 про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів, а також
встановити заходи гуманітарної підтримки та допомоги;
- наказ міністра освіти № 3363 / 20.03.2022;
- наказ міністра освіти № 3325 / 02.03.2022.
Усі українські діти на території Румунії, включно з тими, хто не звертається за захистом,
відповідно до закону про притулок, вони отримають право на освіту в навчальних закладах з
Румунія, на тих самих умовах і з тими ж бюджетами, що і для дітей дошкільного віку,
Румунські дошкільнята та студенти. Ці діти матимуть право на безкоштовне проживання в
інтернатах
право на харчування, право на харчування, право на отримання припасів, одягу, взуття
та підручники.
Заявки на зарахування дошкільнят/студентів у зону збройного конфлікту в Україні
для якого вимагається:
а) якість аудиторії,
б) лише участь у позакласних виховних заходах, або
в) шкільне навчання осіб з обмеженими можливостями в комплексних закладах охорони
здоров'я лікарняного типу їх можна подати/передати як у листовому, так і в електронному
форматі до інспекції школи, одним із батьків/законним представником у штаб-квартирі
шкільної інспекції округу / муніципалітету Бухареста для неповнолітніх студентів або
безпосередньо студентами, але тільки
якщо останні дорослі. Заявки на реєстрацію також можуть бути
формулюється, у відповідності, представником компетентного органу / координатором
Оперативна група у справах неповнолітніх без супроводу.
АУДИЕНТ = студент, який навчається в іншій системі освіти в іншій країні, який продовжує,
за бажанням навчальний рік у навчальному підрозділі румунської системи освіти
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і вноситься в попередні каталоги до еквівалентності досліджень і підтримки можливих
відмінності, він згодом набуде якості учня.
Надіслані запити будуть розглянуті спеціалізованою комісією при шкільній інспекції
протягом не більше одного дня з дня їх подання.
Комісія інспекції визначатиме навчальні підрозділи, до яких вони будуть закріплені
з проханням дошкільнят/учнів повідомити батьків/представника
юридично підрозділ, куди вони були призначені.
При вступі до громади українські студенти отримають медичний огляд
у навчальних підрозділах, згідно з чинним законодавством, і їм буде видано документ
медичний для зарахування.
Після набуття статусу аудиторії вони мають такі права:
а) участь у виховних заходах;
б) право на навчання у відділеннях комплексної медичної допомоги лікарняного типу, за
студенти, які не є інвалідами через інвалідність, відповідно для учнів, які
страждають на хронічні захворювання або стани, через які вони госпіталізовані на певний
період часу
більше 4 тижнів;
в) право користуватися послугами місцевого громадського транспорту в цілому
протягом календарного року аналогічно студентам, зарахованим до підрозділів с
доуніверситетська освіта в Румунії;
г) право безкоштовного користування всіма категоріями транспорту, що надаються в

ОСВІТЛЕНИЙ в) для учнів-сиріт, учнів з особливими освітніми потребами, а також тих
щодо яких встановлено спеціальний захист.
Наразі українські діти мають можливість навчатися рідною чи рідною мовою у 64 шкільних
одиницях у населених пунктах, де українці становлять значну частку населення цього
населеного пункту, у повітах: Марамуреш, Сучава, Тіміш, Караш- Северин, Арад, Ботошані,
Сату-Маре і Тулча. Навчальний процес проходить у двох формах:
а) навчання рідною мовою, організоване Марамурешською середньою школою, Сучавською
середньою школою, середньою школою Тіміша, середньою школою Караша Северина та
середньою школою Сату Маре;
б) Вивчення рідної мови, організоване Марамурешською середньою школою, Сучавською
середньою школою, Тімішською середньою школою, середньою школою Караш Северин,
середньою школою Сату Маре, середньою школою Ботошані, середньою школою Арада та
середньою школою Тулча.

УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТІ-ЕМІГРАНТИ МОЖУТЬ ЗАПИТАТИСЯ ДО РУМУНСЬКИХ
УНІВЕРСИТЕТІВ БЕЗ СТУПЕНІВ
Молоді українці можуть вступати студентами до бакалаврату, магістра чи докторантури, на
факультети Румунії навіть без диплома, на місця, передбачені міністерством чи
університетами, а студенти інших національностей в Україні – на платні навіть протягом
цього навчального року. .
Якщо студент або докторант не може підтвердити завершене навчання документами вищого
навчального закладу, який він/вона раніше навчався в Україні, румунський вищий навчальний
заклад оцінює за власними критеріями та відповідно до передового досвіду.результати
навчання, компетенції та навичок, а також приймає рішення про визнання та присудження
кредитів за навчання.
Докторант у вищезгаданій ситуації «пред’явить до вищого навчального закладу в Румунії
перед завершенням навчання дипломи, які дозволили йому / їй отримати доступ до циклу
навчання, на який він / вона був зарахований.
Наразі в Україні є три університети, які викладають українською мовою: Бухарестський
університет, Університет Бабеша Боляя та Університет Сучави.

