Візити делегацій ЧДУ імені
Петра Могили за кордон, які
очолював ректор, та його участь у
інших міжнародних заходах
Участь у програмі International Visitor Leadership Program на
запрошення Державного департаменту США (2000);
Візит делегації ЧДУ до Університету Ржешева, Польща, для участі
у міжнародному симпозіумі науковців «Przemiany strukturalne w
stopach odlewniczych» (2003);
Візит до Асоціації американських коледжів (США) з метою
обговорення напрямків співпраці та підписання договорів про
співробітництво (2005);
Візит делегації ЧДУ імені Петра Могили до Люблінського католицького
університету та Університету Ржешева з метою обговорення напрямків
співпраці (2005);
Участь у програмі професійного обміну «Реформа освіти відповідно
до потреб ринкової економіки» та в обговоренні питань подальшої
кооперації у виконанні проектів з Університетом Сан Хосе, США (2006);
Участь у міжнародній науковій конференції «Забезпечення якості в
литті», м. Подбанське, Словаччина (2006);
Участь у візиті делегації українських освітян до Штаб-квартири
НАТО у Брюсселі в рамках програми співробітництва між Україною і
НАТО, Бельгія (2006);
Участь у міжнародному семінарі учасників проектів «InterCollegia»,
Німеччина (2006);
Участь у щорічній зустрічі Американської ради з освіти «Нагальна
потреба оновлення» й обговорення проектів між нашим університетом
та Tufts University, м. Бостон, США (2007);
Участь у міжнародній науковій конференції «Сучасні досягнення у
науці та освіті», м. Натан’я, Ізраїль (2007);
Підписання договору про відкриття навчально-консультаційного
центру на базі Грузинсько- української академії, Грузія (2007);
Участь у щорічній зустрічі Американської ради з освіти, США (2008);
Візит до Університету Ла Сабана, Колумбія, з метою підписання
угоди про співпрацю (2008);
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Участь в обговоренні питань співпраці у сфері наукового співробітництва між нашим університетом та Університетом Ка Фоскарі,
Італія (2008);
Візит до м. Тбілісі, Грузія, з метою ліцензування Тбіліського
інституту ЧДУ (2008);
Підписання Великії Хартії Університетів у м. Болонья, Італія (2008);
Участь в українсько-турецькому форумі в рамках проекту «Адміністративний діалог в університетській освіті», Туреччина (2009);
Участь у конференції та заходах з приводу ХХІ річниці підписання
Великої Хартії Університетів, м. Болонья, Італія (2009);
Візит до Плімутського коледжу Святого Марка і Святого Джона та
проведення переговорів з участі у програмі Camp America, Великобританія (2009);
Участь у щорічній зустрічі Американської ради з освіти, США (2010);
Участь у щорічній зустрічі Clinton Global Initiative University (США) та
особиста зустріч з 42-м президентом США Біллом Клінтоном (2010);
Участь у програмі International Visitor Leadership Program на
запрошення Державного департаменту США (2010).
Ректор гостинно зустрічав у стінах університету дипломатичних
осіб найвищого рангу та обговорював з ними питання міжнародної
співпраці:
 Надзвичайного та Повноважного Посла Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії в Україні, Його Високоповажності
пана Роланда Смiта (2001), який виступив українською мовою перед
студентами та відповів на їхні питання;
 Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Франція в
Україні, Його Високоповажності пана Філіпа Сюремена, який зустрівся зі
студентами та відвідав Центр франкофонії, а також постійне представництво Миколаївської обласної асоціації «Альянс Франсез» у
приміщенні університету (2002);
 Надзвичайного i Повноважного Посла Королівства Норвегії в
Україні, Його Високоповажності пана Йостена Бернхардсена, який
презентував грант на книжки про норвезьку мову і культуру та
зустрівся зі студентами (2002);
 Надзвичайного та Повноважного Посла Швейцарської Конфедерації
в Україні, Його Високоповажності пана Жана-Франсуа Каммера, який
узяв участь у відкритті Ресурсного центру європрейських мов (2002);
 Аташе по співробітництву з питань мови Посольства Франції в
Україні пані Клоді Барт-Мелконьян (2003);
 Аташе з питань культури Посольства США пана Пола Хекера,
який узяв участь у Літній школі з Американознавства (2003);
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 Генерального Консула Республіки Польща в Україні пана
Сільвестера Шостака (2003);
 Генерального Консула Республіки Польща в Одесі пана Анджея
Собчака, який відвідав університет з метою відкриття Центру польської
мови (2004);
 Надзвичайного i Повноважного Посла Федеративної Республіки
Німеччина в Україні, Його Високоповажності пана Дiтмара Штюдеманна
з дружиною, який узяв участь у нагородженні студентів університету –
переможців міжнародного конкурсу «Join Multimedia» (2004);
 Аташе з питань культури Посольства США в Україні пані Лізу
Хелер (2005);
 Прес-аташе Посольства США в Україні пана Джона Селлівана
та радника з питань культури і науки Посольства Республіки Польща в
Україні пані Ольгу Гнатюк (2006);
 Надзвичайного та Повноважного Посла Франції в Україні, Його
Високоповажності пана Жана-Поля Везіана, який узяв участь у IV
Міжнародної наукової конференції «Україна і франкомовний світ:
Формування нового мислення» (2007);
 Надзвичайного i Повноважного Посла Королівства Норвегії,
Його Високоповажності пана Олава Берстада (2007), який узяв участь
у Міжнародній конференції «Ольвійський форум»;
 Надзвичайного i Повноважного Посла США в Україні, Його
Високоповажності пана Вільяма Тейлора, який зустрівся з випускниками
програм обміну, що фінансувалися урядом США (2007);
 Аташе з питань співробітництва у галузі французької мови пана
Сержа Белліні (2007);
 Надзвичайного i Повноважного Посла Республіки Польща в
Україні, Його Високоповажності пана Яцека Ключковського (2008),
який провів зустріч зі студентами;
 делегації Представництва Європейської Комісії в Україні, яку
очолював керівник департаменту політики, преси та інформації, друга
особа за рангом в організаційній структурі Представництва пана Дірк
Шюбель (2008);
 Консула Посольства Республіки Польща в Україні пана Адама
Адамчука (2008);
 Генерального Консула Республіки Болгарія в Одесі пана Георгі
Калінова Проданова (2010);
 Першого секретаря Посольства Держави Ізраїль пана Марка
Довева, який узяв участь у Дні культури Держави Ізраїль та прочитав
відкриту лекцію на тему «Сучасний Ізраїль» (2011).
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Протягом існування університету були підписані угоди з багатьма
навчальними закладами Європи і світу, зокрема з Університетом
Саарданду (Німеччина), Stord Hausgesund University College (Норвегія),
Університетом Ла Сабани (Колумбія), Національним університетом міста
Кільмес (Аргентина), Тречинським університетом ім. Олександра Дубчека
(Словаччина), Університетом Ка оскарі та Università per Stranieri (Італія),
Коледжом Річланда (США), Інститутом технології та передової освіти
імені Хамберта (Канада), Університетом Грузії та Батумським державним
університетом імені Шота Руставелі (Грузія), Карагандиським університетом (Казахстан), Дечжоуським університетом (Китай), Плімутським
коледжем імені Святого Марка та Святого Джона (Великобританія),
Університетом Казимира Великого, Жешувським університетом імені
королеви Ядвіги та Південно-східним науковим інститутом (Республіка
Польща).
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