ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

В рамках заходів XVI-ї Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті», яка традиційно відбувається на базі Технічного університету м. Варна (Болгарія) буде проведено науково-педагогічне стажування в обсязі 6 кредитів (180 академічних годин аудиторної та самостійної роботи). По завершенні стажування його учасники отримують сертифікат Технічного університету м. Варна за підписом ректора.
При очній участі оплата (70 €) здійснюється на місці, в ТУ-Варна.
Бажаючі пройти стажування повинні до 15.05.21 р. надіслати на e-mail: ncon@ukr.net ксерокопії перших двох сторінок закордонного паспорта.

МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ 
(6 модулів по 30 годин /лекції та самостійна робота/)
INTERNATIONAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM
(6 modules per 30 hours / lectures and independent work /)

 «Сучасні тенденції у вищій освіті в країнах Європейського союзу.
 Досвід Технічного Університету Варни»
 «Modern trends in higher education in the European Union countries. 
Experience of the Technical University of Varna»

БАЗОВІ МОДУЛІ ПРОГРАМИ 
BASIC PROGRAM MODULES

№
Назва модуля
Обсяг, годин
(ауд. + самост.)
1
Освітні системи країн Євросоюзу і особливості організації навчального процесу в європейських університетах. Акредитація освітніх програм і базові підходи у забезпеченні якості в освіті (на прикладі ТУ-Варна)
30
2
Психолого-педагогічні аспекти організації навчального процесу в умовах розширення міжнародного обміну викладачами та студентами
30
3
Міжнародне співробітництво в галузі науки та освіти. Досвід реалізації наукових та освітніх програм (на прикладі ТУ-Варна)
30
4
Політика ЄС щодо інновацій та наукових досліджень і фінансування освіти. Організація взаємодії вищого навчального закладу з промисловістю та бізнесом. Досвід ТУ-Варна
30
5
Наукова активність викладачів і наукових працівників та її вимірювання. Наукова періодика і опублікування результатів наукових досліджень. Використання баз Scopus і WoS при проведенні наукових досліджень
30
6
Якість в освіті та якість освіти. Досвід імплементації вимог європейських стандартів якості у вищих навчальних закладах. Практика впровадження систем управління якістю в університеті
30
ВСЬОГО:
180

Контактна інформація
Секретар конференції (м. Дніпро):
доц., к.т.н. Ступак Юрій Олександрович
моб. +38 067 250‐60‐26;  +38 095 254 76 52
e‐mail: ncon@ukr.net" ncon@ukr.net
Тел/ факс +38 0562 47‐18‐87


