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Стажування в ІІпі\мегзуІе1 Екопотісгпу уу Кгакоууіе для педагогічних і
науково-педагогічних працівників
Міжнародне науково-педагогічне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів і - IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування на
базі Економічного Університету у місті Краків, Польща.
Метою стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки аспірантів, докторантів,
наукових і науково-педагогічних працівників, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду
провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та
розширення наукових контактів.
Дати проведення: 09 вересня - 27 вересня 2019 року.

Програма стажування складається з трьох модулів:
Модуль 1. Новітні та інноваційні методи викладання (дистанційний онлайн - курс та індивідуальна робота).
Модуль 2. Система вищої освіти в Польщі ( дистанційний онлайн - курс та індивідуальна робота).
Модуль 3. Система вищої освіти у Європі (3-денний виїзний модуль).

Економічним Університетом у Кракові видається сертифікат на 108 годин усім учасникам
стажування. Навчання на етапі модуль 1 та модуль 2 буде відбуватись на англійській мові, під час участі
у модулі 3 англійська мова з перекладом.

УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ СТАЖУВАННЯ
Загальна вартість участі у програмі, до якої входить: стажування, сертифікат від Економічного
Університету в Кракові, проживання в двомісному номері (три ночі зі сніданками), екскурсійна програма та
медичне страхування становить 285 євро. (235 євро + 50 євро сплачується у гривневому еквіваленті)
При потребі оформлення віз та відряджень відбувається за офіційним запрошенням.

З питань оформлення віз та документів для перетину кордону,
розселення, програми стажування та запрошень: Панкратова Ольга,
тел: +38 044 333 9189; +38063 333 9152; +380730332797;
е-таіі: таіІ.еІрсІ@ §таіІ.сот
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Детальна програма стажування
Модуль 1. Нові та інноваційні методи навчання

09-15 вересня 2019 року
• Онлайн-лекції: 5 год. (1 година = 45 хвилин);
• Вступ до курсу: цілі, процедури, графік роботи (1 год.);
• Самостійна робота (2 год.);
• Міждисциплінарне навчання (2 год.);
« Консультації (2 год.);
• Робота над проектами (12 год.);
в Підготовка та індивідуальна робота (12 год.).

Сумарно: 31 год.

Модуль 2. Система вищої освіти в Польщі
16-20 вересня 2019 року
•
•
•
•
•
•

Онлайн-лекції (5 год.).
Європейські системи вищої освіти (3 год.);
Інтернаціоналізація вищої освіти (2 год.);
Консультації (2 год.);
Робота над проектами (12 год.);
Підготовка та індивідуальна робота (12 год.).

Сумарно: 31 год.

Модуль 3. Система вищої освіти в Європі: основні питання
25-27 вересня 2019 року
Л е кц ії в аудиторії:

Середа, 25 вересня : 09:00 - 17:30 (8 год.)
• ІТ-технології в навчанні: семінар, 09.00-12.00;
• Гейміфікація, семінар 13.00-16.00;
• Візит до ІІСІІЕ Сатриз, 16.00-17.30.

Четвер, 26 вересня : 09.00 - 19.00 (6 год.)
•
•
•
•
•

Польсько-українська міжнародна конференція, 09.00-13.00.
Семінари
Проект ІІЕК НУВ, 14.00-15.30.
Мотивація студентів, 15.45-17.15.
Робота з іноземними студентами, 17.30-19.00.

П'ятниця, 27 вересня : 9.00-14.00 (6 год.)
• Польська система вищої освіти на перехідному етапі - Законодавчі основи 9.00-10.30.
• Польська система підготовки науковців, аналіз змін в системі під час перехідного періоду - класифікації
польських ВНЗта науково-дослідних інститутів, 10.45-12.15.
• Болонський процес, 12.30 - 14.00.
• Консультації: 2 год.
• Робота над проектами: 12 год.
• Підготовка та індивідуальна робота: 12 год.
• Інтервал: 46 год.

ВСЬОГО:108 годин.

