-_r Ungvari Nemzeti Egyetem 17 karan, ezen beliil 41 szakan lehet felsofokti diplomat szerezni. Az UNESCO Uki r.iban vegzett minosito felmerese szerint az orszag 200 felsooktatasi tanintezmenye koziil az Ungvari Nemzeti
1retem a 44. helyre keriilt, mig az Ukran Oktatasi es Tudomanyos Miniszterium a 24 klasszikus egyetemei koziil a
T;ncedik helyre rangsorolta. Egy masik osztalyozasnal a szaktarca a tudomanyos fokozatokat tette merlegre. Ezen
і rrevi es a harkivi nemzeti egyetemek utan az ungvari rendelkezik a legtobb professzorral (120), docenssel (450)
:; mas tudomanyos fokozatii eloadoval. Tizenharom orszag 44 felsfioktatasi intezmenyevel kotottiink szerzodest
aoolunk kapcsolatokat, ami diak- es tanarcserevel, kozos tudomanyos kutatomunkaval parosul. Az Ungvari
з Umzeti Egyetem professzorai tagjai a kiilfoldi tudomanyos akademiaknak, a Magyar Tudomanyos Akademianak
: стек kozott 12 ungvari rendes tagja van. Ukrajnaban nem sok egyetem dicsekedhet azzal, hogy az USA-ban, Kazadaban, Franciaorszagban es Nagy-Brittaniaban megrendezett rangos nemzetkozi szimpoziumon, tudomanyos
, : merencian munkatarsaink elert eredmenyeire hivatkoznak. Havonta ket-harom konferenciat, szimpdziumot,
Uer.e szakmai talalkozot szerveznek a tanszekeink. Tudosaink kutatdmunkajara az oktatasi tarca evente negymil: nrivnyat fordit. Tehat erdemi munka folyik minden karon es tanszeken. Az Ungvari Nemzeti Egyetem elsokent
art at a bolognai folyamatra, melynek egyik alapkovetelmenye a tudomanyos milhelyek meglete, s az Ungvari
Umzeti Egyetemen ot ilyen van: a hungarologiai kozpont, a fizikai es kemiai kutatointezet, az ukrainisztika- &
. Urpatok-torteneti, a novenytani es az agysebeszeti kutatomiihelyek. Sajat kiadoval, hangstudioval es nyomdaval
ter.delkeziink. Diaklapot szerkesztiink, illetve egy informacios kiadvanyt, amelyben a felsooktatasi intezmeny bel. eletebe nyujtunk betekintest.

Наукові досягнення Ужгородського Національного Університету
З Ужгородському Національному Університеті викладання здійснюється на 17 факультетах, і включно
зз: 14 спеціальностях можна отримати диплом з вищої освіти. Згідно заключних висновків досліджен
еє ЮНЕСКО, щодо аналізу якісних показників 200 вищих учбових закладів України, Ужгородський На: з-зальний Університет отримав 44-те місце. А з-поміж 24-х класичних вузів України, за статистикою
Міністерства освіти і науки України, УжНУ отримало дев’яте місце. В іншому випадку, Міністерство вже
г-ювало кількість наукових ступенів, отже, Ужгородський Національний Університет (де викладають
12Ї професорів і 450 доцентів) посів третє місце після національних університетів Києва і Харкова. Ужго: зззський Національний Університет активно співпрацює з 44 закладами вищої освіти 13 країн.
Наявні міжнародні угоди є основою активної співпраці у проведенні спільних наукових досліджень,
геміні студентами та викладачами. Професори Ужгородського Національного Університету є членами
. .ємних наукових академій, включно 12 докторів вузу є членами Угорської Академії наук. В Україні не
загато є таких вузів які пишаються тим, що досягнення їх вчених цитуються на численних міжнародних
зз-згресах у США, Канаді, Франції та Великій Британії.
Щомісячно наші кафедри організують дві-три конференції, симпозіуми, а також і професійні зустрічі
- am-зовців. Наукову роботу наших викладачів підтримує і міністерство, щорічно вуз на наукові досліджен- а стримує чотири мільйонів гривні. Отже, потужна робота здійснюється на всіх факультетах і кафедрах.
Ужгородський Національний Університет першим перейшов до реалізації болоньського процесу, однією з
‘повних умов якого є наявність науково-дослідних закладів, а таких в УжНУ діє п’ять: центр Гунгарології,
аиічний та фізичний дослідницький центр, центр Карпатознавства і україністики, центр дослідження
: з гтлнництва і науковий центр медичної хірургії. У нас є власне видавництво, студія і топографія. Видає; студентський вісник, а також інформаційне видання, де висвітлюється життя нашого університету.

The scientific results of the National University of Uzhgorod
The lecturer presents the operation of the National University of Uzhgorod in detail. First he discusses the institua:ms various rankings within the Ukraine, the international relations, including student and research exchange
: m-grams. Following this, the lecturer takes pride in the instructors’ international academic results and the many
з: references, symposiums and professional meetings organised by the departments. The lecturer also emphasises
таз this university was the first one to introduce the Bologna process.
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