ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ (EIDV)

Партнери:

Міжнародне науково-педагогічне стажування (активний етап)
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ»

та Міжнародний науковий семінар
06-09 квітня 2020 року
м. Подгайська, Словацька республіка

Шановні колеги, у зв’язку із підвищеним попитом на запропоновану у березні
програму стажування, оголошуємо про наступний термін активного етапу
стажування для науковців та освітян!
Запрошуємо до участі науковців, представників закладів освіти, культури,
громадських організацій та інших зацікавлених осіб

за укладеними програмою та планом

програми стажування
1. Організація навчання, програми у
словацьких закладах вищої освіти. (45 год.).
2. Новітні та інноваційні методи навчання.
Використання ІТ-технологій у навчальному
процесі, дистанційні форми навчання (45 год.).
3. Інтернаціоналізація освітнього процесу та
освітніх можливостей. Європейські та світові
практики якості академічного навчання (30
год.).
4. Система вищої освіти у Словаччині.
Програми
підготовки
та
організація
навчального
процесу:
уніфікація
та
диференціація (30 год.).
5. Наукова підготовка у Словаччині.
Написання та публікація наукової роботи (30
год.).
Напрями стажування:
Право;  Економіка;
Менеджмент;  Педагогіка;
Психологія; Філософія; Соціологія;
Публічне управління та адміністрування;
Журналістика;  Cоціальні комунікації та ін.
За результатами стажування надаються:
два сертифікати:
програми
міжнародного
науковопедагогічного стажування Європейського
інституту післядипломної освіти (EIDV) /
European institute of furthre education
(Словацька Республіка).
участі у міжнародному науковому семінарі
«Європейський
досвід
та
глобальні
тенденції у вищій освіті».

Форма участі: очна/дистанційна.
Робочі мови стажування: словацька, українська,
польська, англійська.
Заочно/дистанційна частина:
 Ознайомлення з програмами підготовки
студентів та організацією навчального процесу
в словацьких закладах вищої освіти на сайтах
університетів.
 Вивчення досвіду організації дистанційної
освіти.
 Опрацювання
методики
дистанційного
проведення лекційних курсів викладачів
університетів з різних дисциплін.
 Робота
з
бібліотечними
фондами
університетів.
 Підготовка та публікація наукової статті
(англ.мовою) за результатами стажування у
часописі «European Science» ISSN 2585-77387
(Словацька Республіка)
http://europeanscience.sk
Ативна частина:
 презентація закладів вищої освіти Словаччини;
 аудиторна робота за програмою стажування,
консультації;
 наукові дискусії в рамках
Міжнародного
наукового
семінару
«Європейський досвід та глобальні тенденції у
вищій освіті».

культурна програма (з відвідуванням
Termálne
kúpalisko
Podhájska – Термальні
джерела«Wellness Aquamarin», м. Подгайська,
Словаччина).

Загальна кількість – 180 год. (6,0 кредитів ECTS)
Вартість програми стажування:
200 євро (стажування 150 евро, публікація наукової статті 50 евро).
Заочна участь у семінарах EIDV не розглядається.
Приймаємо публікації до наукового журналу «European Science», що буде видано за
результатами семінару та круглого столу (сертифікат).
Вартість публікацій: 70 євро - одноосібна, 90 євро - публікація статті двох авторів.

05.04.2020
Неділя
06.04.2020
Понеділок

07.04.2020
Вівторок

08.04.2020
Середа

09.04.2020
Четвер

10.04.2020
П’ятниця
11.04.2020
Субота
12.04.2020
неділя

Заїзд учасників, м. Подгайська (Словаччина)
Заклади вищої освіти м. Сладковічово, м. Трнава, м. Братислава (Словаччина)
1400-1500 перерва м. Братислава (Словаччина)
1500-1700 огляд м. Кіттзе («еспресо в Австрії»)(Австрія)
1730-2130 м. Братислава,  «Нічна Братислава» (Словаччина)
2130 поверення м. Подгайська (Словаччина)
Заклади вищої освіти м. Нітра, (Словаччина)
Культурна програма:  м. Нітра, (Словаччина), Нітранський град
Дружня вечеря (Gril party)
 м. Подгайська (Словаччина) – Termálne kúpalisko Podhájska (Термальні джерела
«Wellness Aquamarin») www.tkpodhájska.sk
1000-1800 Науковий семінар «Європейський досвід та глобальні тенденції у
вищій освіті», м. Подгайська (Словаччина), Дружня вечеря.
Культурна програма:  м. Подгайська (Словаччина) – Termálne kúpalisko Podhájska
(Термальні джерела«Wellness Aquamarin»)
Культурна програма:
Народна рада Словацької республіки, м. Братислава (Словаччина)
Завершення програми.
Вільна програма за власним вибором: м. Братислава (Словаччина) – м. Відень
(Австрія).
Від’їзд учасників.
Від’їзд учасників / або вільна культурна програма за власним вибором учасників
(фінансується самостійно):
Культурні пам’ятки м. Братислави (Словаччина), м. Відня (Австрія),
м. Будапешту (Угорщина).
 «Outlet Parndorf» – торгівельний центр (Sale 50%) https://www.zlavy.eu/10/otvaraciehodiny-v-parndorfe/

Участь у всіх заходах – активна.

Витрати, пов’язані із участю у заходах (проїзд Україна Словаччина, проживання, харчування, (дві
дружні вечері входять до вартості програми) передбачено за власний рахунок учасників.
Організатори надають допомогу в бронюванні готелю Penzión TERMÁL (Podhájska, www.termalpodhajska.sk.) 20 евро/доба (зі сніданками) та/або пропонується самостійне бронювання проживання за
сиcтемою www.booking.com

Для участі у заходах просимо до 20.03.2020 року
заповнити анкету, сплатити повну вартість програми стажування, відправити
електронні копії квитанції та анкети на е-mail: eidv.ukraine@gmail.com
Кількість місць обмежена.

Анкета
Особисті дані / Name
Науковий ступінь /
Scientific degree
Вчене звання /
Academic status

Тел. / Tel:

E-mail:
Стажування/ Internship

Участь у заходах:
стажування, семінар,
круглий стіл / Participation
in activities: internship,
seminar, round table

Публікація наукової статті без
участі / Only publication of the
article

Активна
active

Назва статті
(англ.мовою) / Title of the
article (in English)
Назва організації /
Name of organization
Адреса / Address
Розміщення /
Accommodation:
Резервування

Так

Ні

Заїзд

Від’їзд

Penzión TERMÁL (Podhájska)

Терміни

Додаткова інформація
за нашими контактами: Європейський інститут післядипломної освіти (EIDV)
Dr.h.c. mult. JUDr. Jozef ZAŤKO, MBA, L.LM, Honor. Prof. mult.
e-mail: eeda@eeda.sk
тел.+421 905 450 765

Реквізити: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania (European institute of further education)
Československá obchodná banka, a.s.,Pobočka M.R. Štefánika 19,
940 01 Nové Zámky
Bank Account: 4022107085/7500
IBAN: SK43 7500 0000 0040 22107085
SWIFT: CEKOSKBX

