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Вельмишановна пані ректоре, в часи реформування системи освіти в Україні перед 

керівництвом навчальних закладів постає постійна потреба у вдосконаленні навчально-

викладацького складу, впровадженні нових методів освіти та технологій, що може бути 

реалізовано шляхом участі науково-педагогічних працівників у міжнародному стажуванні, що 

буде успішно сприяти інтеграції національної освіти до світового освітнього простору. 

Враховуючи критерії надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи 

позбавлення цього статусу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

22 листопада 2017 р. № 912, «Європейська ліга професійного розвитку» разом Економічним 

Університетом у місті Краків та Малопольською школою державного управління у м. Краків  

організовує тримісячне міжнародне науково-педагогічне стажування для педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації 

незалежно від форм власності та підпорядкування на базі Економічного Університету у місті 

Краків, Польща. Дати стажування з 21.09.2018 по 21.12.2018 року. 

Додатково учасники матимуть можливість взяти участь у міжнародній науково-практичній 

конференції із публікацією матеріалів за темою: «Інтернаціоналізація вищої освіти: досвід 

роботи та перспективи розвитку», яка пройде 20 грудня 2018 року на базі Краківського 

Економічного університету. 

Основною метою стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки 

аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників, опанування новітніми 

унікальними методами, набуття досвіду впровадження науково-дослідної і викладацької 

діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.  

 

Програма стажування складається з п’яти 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). 

Модуль 4. ІТ-технології в аудиторній роботі: спеціальні інструменти (дистанційний 

онлайн-курс та індивідуальна робота).  

Модуль 5. Семінарські заняття та конференція (3-денний виїзний модуль).  

 

В результаті стажування кожний учасник зможе оволодіти новими знаннями та здобути 

навички по розробці навчально-методичних матеріалів із застосуванням новітніх інноваційних 

методів, беручи за основу європейські моделі та методики викладання матеріалів. Учасники 

матимуть можливість отримати досвід викладання на базі Економічного університету у Кракові 

та можливість впровадження отриманих знань у своєму навчальному закладі в подальшому. 
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Економічним Університетом у Кракові кожному учаснику після проходження стажування 

буде виданий сертифікат про довготривале тримісячне стажування тривалістю 216 годин. До  

сертифікату буде підготовлено додаток із програмою навчання та розподілом годин відповідно 

до її виконання та зазначенням індивідуального проекту підготовленого під час стажування 

учасником. 

Подача заявок на участь у стажуванні: до 20 вересня 2018 року. 
 

Просимо Вашого сприяння в інформуванні колективу Вашого закладу стосовно 

проведення даного стажування та конференції, шляхом розміщення інформації на сайті Вашого 

навчального закладу.  

Будемо вдячні за надання дозволу для участі співробітникам Вашого навчального закладу 

у даному заході у вищезазначені дати.     

Детальна інформація щодо участі та організаційних витрат за телефоном +380730332797, 

або на сайті https://elpd.com.ua/trymisyachne-stazhuvannya/ 

 

Додаток: детальна програма і тематичний план стажування.  

  
 

 

 

З повагою, 

Директор         Безугла Ольга 
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Program of a 3-month postgraduate internship for scientific and didactic staff from Ukraine 

The main goal of the internship is to increase theoretical knowledge and practical skills of 

doctoral students, academics and lecturers, mastering the latest and unique teaching methods, gaining 

experience in conducting research, exchanging information and expanding scientific contacts. 

PART I (21.09.2018-31.10.2018) 

 

MODULE I  “NEW AND INNOVATIVE TEACHING METHODS” 08-12.10.2018 

1. Online lectures: 5 H (1 hour= 45 minutes)  

- Introduction to the course: goals, procedures, time-schedule: 1H  

- Tutorial: 2H   

- Long-distance learning: 2H  

2. Consultations: 2H  

3. Work on group projects (3 people in the group): 12H 

4. Preparation and individual work: 12H 

Subtotal: 31 H 

 

MODULE II “THE POLISH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION” 15-19.10.2018 

1. Online lectures: 5H 

- Selected European systems of higher education: 3H  

- Internationalisation in Higher Education: Students and Staff: 2H  

2. Consultations: 2H   

3. Work on group projects: 12 H 

4. Preparation and individual work: 12 H 

Subtotal: 31 H 

 

MODULE III “EUROPEAN HIGHER EDUCATION SYSTEM: SELECTED ISSUES” 

I Visit to Cracow University of Economics: 24-25-26.10.2018 

1. In-class lectures:  

- IT technologies: Introduction 2H 

- UEK HUB Project:  2H   

- Motivating students: 2H   

- Working with international students: 2H   

- International cooperation: Erasmus plus, Horizon: 2H 

- Polish higher education system in transition – the Law 2.0: 2H  

- Polish science system in transition – grading research outcomes in Polish HEI and 

research institutes: 2H  

- Bologna process: 2H  

2. Visit to UCUE Campus: 2H  

3. Polish-Ukrainian International Seminar: 2H 

4. Consultations: 2H  

5. Work on group projects: 12 H 

6. Preparation and individual work: 12H 

Subtotal: 46 H 

 



 

 

PART II (01.11.2018-21.12.2018) 

 

MODULE IV “IT TECHNOLOGIES IN A CLASSROOM: SPECIFIC TOOLS”  

01-30.11.2018 

1. Online lectures: 10H 

2. Consultations: 4H  

3. Work on group projects: 24H 

4. Preparation and individual work: 24H 

Subtotal: 62 H 

 

MODULE V “LEARNING AND TECHNOLOGY WORKSHOPS” 

II Visit to Cracow University of Economics: 19-20-21.12.2018 

1. Workshops: 12H 

2. Presentation of group projects: 6H (in ukrainian, russian) 

3. Consultations: 2H  

4. Work on group projects: 12H 

5. Preparation and individual work: 12H 

6. Polish-Ukrainian International Conference  

7. Visit to Cracow Technology Park 2H 

Subtotal: 46 H 

 

Total: 216 H 

 

 

 


