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Вид занять Лекції, практичні заняття, бесіди, самостійна робота 

Методи навчання Навчальна бесіда, дискус, дослідження, вирішення проблематики 

Форми навчання Денна 

Вид контролю Іспит 
Вивчається Організація, оцінка, підтримка та моніторинг міжнародних 

проектів у масштабах Університету, виключно його професійно-

компетентнісний підхід, наукові, навчально-методичні, культурно-

освітні, декоративні та інші інтереси з урахуванням найближчих 

партнерів. Сприяти формуванню позитивного іміджу Університету 

для його презентації на міжнародних форумах, конференціях, 

виставках, конкурсах, ярмарках, конкурсах, семінарах. 

Стимулювання заходів щодо підвищення конкурентоспроможності 

університетів у міжнародних академічних рейтингах, насамперед 

тих, які спрямовані на високий професійний рівень економічної, 

фінансової та бізнес-освіти та потребують уваги до них 

спеціалістів. Поглиблення співпраці з існуючими фондами, 

проектами, програмами (Erasmus+, DAAD, програми Фулбрайта, 

Європа 2020 та ін.), обсягами, освітніми та бізнес-структурами. 

Пошук інших фондів, грантів, програм, конкурсів для студентів, 

аспірантів та працівників Університету для реалізації прав на 

академічну мобільність. 

Навчальна логістика 

/ зміст курсу 

Організація, оцінка, супровід та моніторинг міжнародних проектів. 

Здійснення відбору для участі в програмі академічної мобільності 

відповідно до критеріїв професійної, вікової, організаційної 

відповідальності, а також з урахуванням умов фінансування. 

Положення про перелік забезпечення та документів, необхідних 

для участі в програмі академічної мобільності, порядок та строки 

їх подання. Визначення загальних фінансових умов, видів і форм 

академічної мобільності, тривалості утримання та стажування у 

вищих навчальних закладах (наукових установах). Організація та 

реалізація наукових програм із закордонними університетами. 

Залучення іноземних викладачів, спеціалістів і студентів до 

навчання в освітньому та науковому процесах. 

Курс передбачає огляд особливостей наукової роботи 

університетів та інших вищих навчальних закладів; аналіз 

фінансових, організаційно-технічних та правових можливостей для 

планування успішного навчання та наукової діяльності за межами 

України; ознайомлення з формальними вимогами до оформлення 

заявок на гранти, зокрема щодо укладання мотиваційного листа, 

автобіографії та плану досліджень, що передбачає тренінги з 

опрацювання цих текстів, підготовку до співбесіди, тренування 



стратегій самопрезентації та презентації власного дослідження. 

Практична частина курсу завершується виконанням комплексних 

вправ з подання заявок на різноманітні стипендії насамперед 

науково-дослідницького характеру.. 

 


