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Ректору
Національного університету
фізичного виховання і спорту
України
Імасу Євгенію Вікторовичу7
Вельмишановний пане ректоре, «Європейська ліга професійного розвитку» (ELPD) разом з
Університетом Collegium Civitas, Варшава організовує міжнародне науково-педагогічне
дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗВО I—IV рівнів
акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

Тема стажування: «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального

процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі».
Дати проведення: 09 листопада - 18 грудня 2020 року7.
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.

Університетом Collegium Civitas кожному учаснику стажування видається сертифікат про
проходження стажування тривалістю 180 годин (6 кредитів).

Просимо Вашого сприяння в інформуванні колективу Вашого закладу стосовно
проведення даного стажування шляхом розміщення інформації на сайті Вашого
навчального закладу. Будемо вдячні за надання дозволу для участі співробітникам
навчального закладу у даному заході у вищезазначені дати.
Детальна інформація щодо участі та вартості стажування за тел.: +38063 333 9152 або
на сайті https://elpd.com.ua/stazhuvannva-civitas/

Додаток: детальна програма стажування.

З повагою,
Директор

Безуглий Ігор

Додаток

Collegium
Civitas
European League of
Professional Development

Детальна програма стажування
Лати проведення: 09 листопада - 18 грудня 2020 року

«Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи
навчання у вищих навчальних закладах Польщі».
Стажування організовано на базі програми ZOOM та відбувається польською мовою з
професійним перекладом на українську мову.

09 листопада (понеділок) 10.00-12.00

,

Привітальне слово

dr Katarzyna Maniszewska
Проректор у справах співпраці із закордоном Collegium Civitas.
Доктор гуманітарних наук, магістр німецької філології та магістр журналістики та соціальних
комунікацій у Варшавському університеті. Випускник аспірантури менеджменту на факультеті
управління Варшавського університету та аспірантури у галузі організованої злочинності та
тероризму на юридичному факультеті Варшавського університету.

Вища освіта у Польщі
dr hab. Stanislaw Mocek, prof. СС
Ректор Collegium Civitas
Політолог та медіа-експерт, ректор та професор Collegium Civitas. Власник стипендії Фонду
польської науки, лауреат премії Карл Поппер. У 90-х роках член редакції «Політикуса та Поліса
Про мистецтво суспільного життя», в даний час головний редактор щокварталу «Анімація
суспільного життя» та наукового року« Zoon Politikon».
24 листопада (вівторок) 10.00-11.45

Інтернаціоналізація в Collegium Civitas
dr Katarzyna Maniszewska
Проректор у справах співпраці із закордоном Collegium Civitas.

Програма Erasmus+. Основа інтернаціоналізації вищої освіти в СС

Dyrektor Beata Skibinska
Національна Агенція Програми Erasmus+

25 листопада (середа) 10.00-11.30
Організація навчання і праці науковців під час пандемії COVID-19

Dr Roland Zarzycki,
Проректор університету Collegium Civitas
26 листопада (четвер) 10.00-11.30

Ефективне навчання - найкращі практики
Dr Agnieszka Nitza
Доктор філософії - доцент і керівник азіатських студій у Collegium Civitas
27 листопада (п’ятниця) 10.00-11.30
Іноземні студенти в Collegium Civitas і виклики COVID-19

Dr Pawel Maranowski
Проректор університету’ Collegium Civitas

ЗО листопада (понеділок) 10.00-11.30
Створення та керування дослідницькими та аналітичними проектами

і

Dr Slawomir Klimkiewicz
Політолог, дипломат. Лектор в Collegium Civitas. Його наукові інтереси стосуються способів
вирішення міжнародних криз та конфліктів, теорії та практики дипломатії, а також
дипломатичного протоколу, міжкультурного спілкування та діалогу, посередництва та
переговорів, а також питань мультикультуралізму, міграції та біженців.
1 грудня (вівторок) 9.30-11.00

Результативна комунікація в багатокультурному середовищі і культурні компетенції як один
з інструментів інтернаціоналізації вищої освіти
Dr Slawomir Klimkiewicz
18 грудня (п’ятниця) 11.30-11.45
Підсумкове слово, аналіз власних проектів учасників стажування.
dr Katarzyna Maniszewska

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

+38 044 333 9189; +38063 333 9152
+38066 333 9152; +38067 333 9152

