Reform of Education THru International Knowledge exchange
• RETHINKe •
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА
І АРХІТЕКТУРИ

The RETHINKe Project offers a Double Degree MSc between DonNACEA excellent fluent English or language of recipient country
 preference shall be given to students with Bachelor Degree for analogous
and European Universities
programs
 a letter of intent will be required for candidates from other knowledge areas
GENERAL
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture – DonNACEA offers to
obtain a Double-Degree together with European universities for the educational
programs and levels:
 MSc on Civil Engineering with Instituto Politēcnico de Leiria - IPLeiria (Portugal)
 MSc on Architecture with Universidade de Lisboa – ULISBOA (Portugal) – in progress
 MSc on Urban Planning with Universidade de Lisboa – ULISBOA (Portugal) - in
progress
 MSc on Environmental Engineering with Universidade da Coruňa - UDC (Spain) - in
progress
ADVANTAGES
One of the great advantages of a Double Degree is that you will be studying at an
excellent university, and obtain a diploma that is automatically recognized in the
European Union.
In addition, you will enrich your skills, you will have the opportunity of doubling your
network; you will get to know different cultures, and – last, but not least - you will
increase your employability.
HOW DO I APPLY?
In order to be accepted as MSc Double Degree RETHINKe, the Master student will
need to fulfill the following requirements as pre-requisites:
 Bachelor course of (minimum) 240 ECTS credits
 CV evaluation considering academic and professional assessment
 English/recipient language level no less than B1
ENROLMENT AND EDUCATIONAL CONDITIONS
Selection will comply with the following criteria:
 excellent educational and professional results

After being enrolled as MSc Double Degree RETHINKe, each student will need
to:
 work at least one/two full semesters at each Partner Institution (PI)
 complete two/one semester - at least 30/60 ECTS credits at each Partner
Institution (excluding master/dissertation thesis)
 the MSc student has at least one supervisor from each Partner Institution
 the MSc student needs to fulfill a minimum of 10 ECTS on one of the
RETHINKe topics (CO2 mitigation / environmental research / entrepreneurship /
energy efficiency) taken from the available (elective) courses or curricular units
 the topic for the thesis will also have to be related to the above mentioned
topics.
In order to be considered an MSc each student needs to fulfill a minimum of 30
ECTS on disciplines’ electives taken from the available (elective) courses or
curricular units.
COSTS / TUITION FEES
Students enrolled in the MSc Double Degree RETHINKe program have to pay a
tuition fee per semester and an additional tuition fee when submitting the
master/dissertation thesis is corresponding. Tuition fees depends of each
university and calculate annually for each program. In addition, costs for living
should be taken into attention. More information – see relevant university’s web
site.
FINANCIAL AID
Financial support may be obtained from any European or national grants program
with open calls for MSc scholarships. Each University provides annually an open
call for MSc scholarships opened to foreign students.
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Проект RETHINKe надає можливості отримання подвійного диплому
магістра ДонНАБА сумісно із Європейськими університетами
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Донбаська Національна Академія Будівництва і Архітектури – ДонНАБА надає можливості
щодо отримання подвійного диплому сумісно із Європейськими університетами за
наступними рівнями та спеціальностями:
 Магістр за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». Сумісно із Instituto
Politēcnico de Leiria - IPLeiria (Португалія)
 Магістр за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд». Сумісно із Universidade de
Lisboa – ULISBOA (Португалія)
 Магістр за спеціалізацією «Містобудування». Сумісно із Universidade de Lisboa – ULISBOA
(Португалія)
 Магістр за спеціальністю «Екологія». Сумісно із Universidade da Coruňa (Іспанія)
ПЕРЕВАГИ
Однією з переваг подвійного диплому є можливість навчання у найкращих університетах та
отримання диплому, що автоматично визнається у країнах Євросоюзу.
Додатково Ви маєте можливість збагатити свій рівень та навички, поглибити свої професійні
зв’язки, вивчити різні культурні традиції та – і це є важливою, але не останньою перевагою –
стати привабливішим для отримання професійної роботи.

 превагу має студент, що попередньо навчався за тією ж (аналогічною)
спеціальністю
 лист щодо намірів та обґрунтування необхідності подальшого навчання
подається обов’язково, якщо студент попередньо навчався за іншою спеціальністю
Після зарахування на навчання для отримання подвійного диплому магістра по
RETHINKe програмі, кожен студент повинен:
 навчатися у кожному з партнерських університетів (PI) не менш, ніж один/два
семестри
 мати зарахованими не менш, ніж 30/60 кредитів ECTS у кожному з партнерських
університетів (крім магістерської/дисертаційної роботи)
 мати не менш, ніж одного керівника з кожного партнерського університету
 вивчити не менш, ніж на 10 кредитів ECTS дисциплін, що входять до RETHINKe
вимог та завдань (CO2 викиди / дослідження навколишнього середовища /
підприємництво / ефективні енергетичні технології). Дисципліни повинні бути як
основними, так і вибірковими, та входити до навчальних планів
Теми досліджень для випускних
вищезазначеними проблемами.
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Кожен студент-магістрант повинен вивчити вибіркові дисципліни, що входять до
навчального плану не менш, ніж на 30 кредитів ECTS.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ?
Для подальшого навчання на рівень магістра за RETHINKe програмою необхідно мати
наступні документи:
 диплом бакалавра із зарахованими не менш, ніж 240 ECTS кредитів
 біографію (Curriculum Vitae – CV) та витяг до диплому із усіма оцінками, що підтверджують
Ваші академічні досягнення
 сертифікат щодо володіння англійською мовою/мовою країни-партнера на рівень не менш,
ніж B1

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ
Студент, що зарахований для подальшого навчання у магістратурі по програмі
RETHINKe, повинен платити за своє посеместрове навчання та здійснювати
додаткові сплати, що стосуються захисту магістерської/дисертаційної роботи та
проживання у країні. Платежі залежатимуть від університету та розраховуються
щорічно для кожної з спеціальності. Детальна інформація надається на відповідному
web ресурсі кожного університету.

УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ ТА НАВЧАННЯ
Вибір на навчання здійснюється за наступними критеріями:
 відмінні навчальні та професійні результати
 вільне володіння англійською мовою або мовою країни, що приймає на навчання

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА
Студент може отримати фінансову грантову допомогу у програмах для навчання
іноземців. Ці стипендіальні програми існують у кожному з європейських університетів
для отримання рівня магістра. Всі університети пропонують ці програми щорічно,
вони є відкритими для іноземних студентів.

