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ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА ОНЛАЙН СТАЖУВАННЯ
Ласкаво просимо на онлайн стажування на базі Університету
Collegium Civitas у місті Варшава, Польща, який відбудеться з 23 червня
по 15 липня 2020 року.
Команда ELPD за підтримки Центру польської освіти підготувала
цікаву та насичену програму онлайн стажування педагогічних і науковопедагогічних працівників ВНЗ I – IV рівнів акредитації незалежно від форм
власності та підпорядкування за допомогою програмного модулю ZOOM:
«Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального
процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних
закладах Польщі».








На учасників чекає цікаві вебінари від ТОПових лекторів та
польських колег під час стажування.
Ви опануєте новітніми унікальними методами;
Набудете досвіду науково-дослідної і викладацької діяльності;
Розширите наукові контакти.
Переклад вебінарів на українську мову.
Цікаві теми вебінарів, знання, які ви отримуєте під час навчання ви
зможете впроваджувати у своїй професійній діяльності.
Сертифікат про проходження стажування

Інтернаціоналізація вищої освіти
Детальна програма стажування
23 червня – 15 липня 2020

23 чевня (вівторок) 10.00-12.00
- Привітальне слово

dr Katarzyna Maniszewska
Проректор у справах співпраці із закордоном
Collegium Civitas
Доктор гуманітарних наук, магістр німецької філології
та магістр журналістики та соціальних комунікацій у
Варшавському університеті. Випускник аспірантури
менеджменту на факультеті управління Варшавського
університету та аспірантури у галузі організованої злочинності та тероризму
на юридичному факультеті Варшавського університету.
/30 хвилин – ZOOM/
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- Вища освіта у Польщі

dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC
Ректор Collegium Civitas
Політолог та медіа-експерт, ректор та професор
Collegium Civitas. Власник стипендії Фонду польської
науки, лауреат премії Карл Поппер. У 90-х роках член
редакції «Політикуса» та «Поліса. Про мистецтво
суспільного життя », в даний час головний редактор
щокварталу« Анімація суспільного життя »та наукового
року« Zoon Politikon ».
/90 хвилин – ZOOM/

30 червня (вівторок) 10.00-11.45
- Інтернаціоналізація в Collegium
Civitas

dr Katarzyna Maniszewska
Проректор у справах співпраці із закордоном Collegium
Civitas
/45 хвилин – ZOOM/

-

Програма Erasmus+. Основа
інтернаціоналізація вищої освіти в
ЄС Dyrektor Beata Skibińska.

Національна Агенція Програми Erasmus+
/60 хвилин - ZOOM/

1липня (середа) 10.00-11.30
- Організація навчання і праці
науковців під час пандемії COVID-19

Dr Roland Zarzycki,
Проректор університету Civitas
/90 хвилин – ZOOM/
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3 липня (п’ятниця) 10.00-11.30
- Міжнародні студенти в Collegium Civitas і виклики
COVID-19

Dr Paweł Maranowski
Проректор університету Civitas
/90 хвилин – ZOOM/

6 липня (понеділок) 10.00-11.30
- Створення та керування
дослідницькими та аналітичними
проектами

Dr Sławomir Klimkiewicz
(Політолог, дипломат. Лектор в Collegium Civitas.
Його наукові інтереси стосуються способів вирішення міжнародних криз та
конфліктів, теорії та практики дипломатії, а також дипломатичного
протоколу, міжкультурного спілкування та діалогу, посередництва та
переговорів, а також питань мультикультуралізму, міграції та біженців .)

/90 хвилин – ZOOM/

9 липня (четвер) 10-11.30
- Ефективне навчання – найкращі
практики

Dr Agnieszka Nitza (доктор філософії) - доцент і
керівник азіатських студій у Collegium Civitas
/90 хвилин – ZOOM/

10 липня (п”ятниця) 10.00-11.30
- Результативна комунікація в
багатокультурному середовищі і
культурні компетенції як один з
інструментів інтернаціоналізації
вищої освіти

Dr Sławomir Klimkiewicz
/90 хвилин – ZOOM/
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11.30-11.45
- Прикінцеве слово

dr Katarzyna Maniszewska
/15 хвилин– ZOOM/

Участь у програмі
Загальна вартість участі у програмі становить 175 євро (еквівалент в гривні).
У вартість включено: онлайн вебінари стажування, переклад матеріалів
стажування та вебінарів на українську мову, сертифікат від Університету
Collegium.

З питань оформлення документів, програми стажування та
запрошень звертайтеся до координатора стажування пані Юлія Бут:

Тел: +38 044 333 9189; +38063 333 9152,
+38066 333 9152; +38067 333 9152
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