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Львівського нвиіанв.тьниго універсніету' 
ветсрнмврної нсднцник та бклсіно-і«Мй 
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Стнбслю Во.іо.іммиру Володимировичу

Вслимкшаиовний пане реісторс, «Європейська ліга професійного розвитку» разом з 
Економічним Університетом у місті Краків та малопольською школою державного управління м. 
Краків організовує міжнародне науково>педагогічне стажування із одночасною участю у 
міжнародній науково>практнчній конференції для педагогічних і науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів І-1У рівнів акредитації незалежно від форм власності та 
піДкіорядкувашія на базі Економічного Університету у місті Краків. Польща за темою: «Нові та 
інноваційні методи викладання». Дати проведення: 08 жовтня > 26 жовтня 2018 року.

Мстою стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної піштповкн аспірантів, 
док*торантів, наукових і науково-педагогічних працівииків, опанування новітніми унікальними 
метолами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, 
забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

Програма стажування складасться з трьох модулів:
Модуль 1. Новітні та інноваційні методики викладання (днстанційііий онлайн-курс іа 

індивідуальна робота).
Моду-іь 2. Система вшциї освіти в ГІальші (дистанційний онлайн-курс та інднвілуалька робота).
.Модуль 3. Система вищої освітм у Свропі (З-денний виїзний модуль).
Подача заявок на участь у стажу ванні: до 27 вересня 20І8 року.
Економічним Університетом у Кракові кожному у*часнику стажування видасться сертифікат 

про довготривале стажування терміном 108 годин.
Учасники стажування мають можливість одночасно прийняти участь у міжнародній 

науково-практичній конференції за темою стажування, із публікацією матеріалів дослідження.
Просимо Вашого сприяння в інформуванні колективу Вашого закладу стосовно 

проведення даного стажування та конференції шляхом розміщення інформації на сайті Вашого 
кавча;іьного закладу.

Будемо вдячні за надання дозволу для участі співро6ітііика.м Вашого навчального закладу у 
даному заході у вищезазначені дати.

Детальна інформація щодо участі та вартості стажування за телефоном +380730332797 
або »>а саііті Ькір9://е1рб.сот.иа,біагЬиуаппуа;'

Додаток: детальна програма виїзного модулю і тематичний план стажування.

З повагою. 
Директор Безуг.'іа Ольга
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Детальна програма стажування:

Додаток

ELPD
European League of
Professional Development

Модуль 1. Нові та інноваційні методи навчання 
08-12 жовтня 2018 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.);
КонсульТацГі (2 год.);
Робота над проектами (12 год.);
Підготовка та індивідуальна робота (12 год.). 

Сумарно; 31 год.

Модуль 2. Система вищої освіти в Польщі 
15-19 жовтня 2018 року

Онлайн-лекції (5 год.).
Європейські системи вищої освіти (З 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
24-26 жовтня 2018 року
Лекції в аудиторії:
Середа. 24 жовтня: 09:00 -  17:30 (8 год.)

• “ ІТ-технології в навчанні: семінар, 09.00-12.00;
• Гейміфікація, семінар 13.00-16.00;
• Візит до UCUE Campus, 16.00-17.30.

Четвер, 25 жовтня: 69.00 ̂  19,00 (€ год.)

• Польсько^україмська міжнародна конференція, 09.00=13.00.
• Семінари
• Проект UEK н и в . 14.00-15.30.
• Мотивація студентів, 15.45-17.15.
• Робота з іноземними студентами, 17,30-19,00.

П'ятниця, 26 жовтня: 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 ВНЗ та 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.


