МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ та
МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ОСВІТЯН і НАУКОВЦІВ
INTERNATIONAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM
Термін проведення: _/09/2019 - _/09/2019
Тривалість програми - 7 днів:
кількість навчальних годин – 180 годин, у т.ч.:
теорія та практика в Болгарії – 36 годин;
дистанційне навчання та самостійна робота – 150 годин.
Програма передбачає:
- теоретичні заняття та тренінги від провідних лекторів і фахівців Варненського
Університету Менеджменту за напрямом «Інноваційні методи та технології викладання у
вищій школі в умовах глобалізації освітнього простору»;
- ознайомлення із діяльністю та менеджментом європейських університетів;
- ознайомлення з досвідом реалізації мультилатеральних освітніх програм подвійних
дипломів;
- можливість міжнародної публікації у науковому виданні, що індексується у науко
метричних базах Scopus та WoS та науковому виданні VUM;
- отримання Міжнародного сертифікату з підвищення кваліфікації або Міжнародного
сертифікату про науково-педагогічне стажування
Навчальні ПАНЕЛІ:
Панель ПЕРША: Університет - місце глобального партнерства та взаємодії
Панель ДРУГА: Університет - простір для міжкультурної комунікації та співробітництва
Панель ТРЕТИЙ: Сучасний університет - джерело глобальної культури
Теоретичні заняття та тренінги відбуваються на базі Варненського Університету
Менеджменту (м. Варна, Болгарія), який забезпечує повну технічну підтримку та
навчально-методичний супровід курсу, зокрема: учбові приміщення, технічне обладнання,
навчальні матеріали.
Вартість програми: 280 євро
Вартість програми включає:
- проїзд комфортабельним автобусом Одеса-Варна-Одеса

- транспортне обслуговування за програмою;
- проживання 5 ночей в готелі Argisht Partez 4*, 2-3-місне розміщення;
- харчування ALL (шведський стіл);
- супровід керівником за програмою;
- екскурсія ;
- навчальний та ознайомлювальний модулі;
- міжнародний сертифікат про стажування/ підвищення кваліфікації;
-публікація у науковому виданні VUM (Varna University of Management) (у разі
затвердження редакційною колегією видання);
Вартість програми не включає:
- особисті витрати;
- медична страховка;
- оформлення візи у разі відсутності біометричного закордонного паспорту (35 євро +10
євро візовий збір).

MAIN TOPIC: Innovative methods and technologies of higher education in the
context of globalization of the world

(36 contact hours)

SUBTOPIC1. Global education – 8 CONTACT HOURS
1.1. Global educational space: global issues (Lecture 2 hours).
1.2. Global education: characteristics, difficulties, issues to overcome (2 hours lecture and a seminar).
1.3. Global values and the educational space (Lecture and a workshop – 2 hours).
1.4. Innovative methods and technologies for teaching in the higher education
institutions (Lecture and a workshop – 2 hours).
SUBTOPIC2. The global student: associate and partner in the global higher
education – 8 CONTACT HOURS
2.1. The global student: generational challenges. Models of educational
interaction in a global environment (Lecture and a workshop – 3 hours).
2.2. Urgency and cooperation options in the global higher education partnerships
(Lecture and a workshop – 2 hours).
2.3. Instruments for the development of independence skills among the
contemporary student (3 contact hours).
SUBTOPIC3. The global educator in the University – 8 CONTACT HOURS
3.1. The personality of the educator in the higher education institutions in a global
educational environment. The creation of a professional identity (Lecture and a
workshop – 3 contact hours).

3.2. The System of “soft” skills and applying those skills in the global educational
context (Lecture and an observation of a class – 3 hours).
3.3. Development of “soft” skills as an element of the academic professional
suitability (workshop and a seminar – 2 hours).
SUBTOPIC4. Globalization of the educational space – 8 CONTACT HOURS
4.1. Design of the educational environment (Lecture and a seminar – 4 hours).

4.2. Team teaching at the University – models ad challenges (Lecture and a
workshop – 4 hours).

5. ROUND TABLE: THE GLOBAL UNIVERSITY – 10 CONTACT HOURS
Holding a discussion in four panels. The participants in the programme of
advanced training would have already indicated their preferred panel. Every
panel of the round table will be moderated by a Bulgarian and an Ukrainian
representative. All significant decisions and suggestions on the topic of the panel,
shared during the seminars, would be reported at the conclusion session.
FIRST Panel: The University – a place of global collaborations and interactions.
SECOND Panel: The University – space of the intercultural communication and
cooperation.
THIRD Panel: The University – source of the global culture.
FOURTH Panel: The University and the development of a professional identity
among the contemporary professional – the academic educator.

