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Соколу Євгену Івановичу

Вельмишановний  пане  ректоре,  «Європейська  ліга  професійного  розвитку»  разом  з
Politechnika  Białostocka організовує  дистанційне  стажування  для  педагогічних  і  науково-
педагогічних працівників технічних дисциплін закладів вищої  освіти I  -  IV рівнів акредитації
незалежно  від  форм  власності  та  підпорядкування  за  темою:  «Інноваційний  підхід  у  галузі
технічних наук: сучасний стан та перспективи розвитку».

Дати проведення: 17 травня - 25 червня 2021 року. 

         Метою cтажування для викладачів технічних дисциплін є поглиблення знань та розвиток
компетенцій науково-дидактичного колективу українських технічних університетів з точки зору
викликів,  рішень  та  перспектив  у  викладацькій  та  науково-дослідній  діяльності  в  сучасному
технічному університеті.

Стажування  організоване  за  допомогою  програмного  комплексу  ZOOM  з  професійним
перекладом на українську мову

Після  завершення  стажування  учасникам  буде  виданий  сертифікат  про  проходження
міжнародного стажування загальною тривалістю 180 год (6 кредитів ECTS)

Просимо Вашого сприяння в інформуванні колективу навчального закладу стосовно
проведення  даного  стажування,  шляхом  розміщення  інформації  на  сайті  Вашого
навчального закладу. Будемо вдячні за надання дозволу для участі співробітникам Вашого
навчального закладу у даному заході у вищезазначені дати.

Детальна інформація щодо участі та вартості стажування за тел.: +38063 333 9152 або
на сайті:  https://elpd.com.ua/stazhuvannya-dlya-vykladachiv-tehnichnyh-dystsyplin/

Додаток: детальна програма стажування.

З повагою,

Директор Безуглий Ігор 

mailto:mail.elpd@gmail.com


Додаток

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА ОНЛАЙН-СТАЖУВАННЯ

 «Інноваційний підхід у галузі технічних наук: сучасний стан та
перспективи розвитку»

1. Вступ. Функціонування дослідницького підрозділу в галузі технічних 
наук під час пандемії та локдауну.                                                                           
Лектор: проф. Катажина Галицька, декан. 

2. Наукове оцінювання університетів Польщі.                                                      
Лектор: проф. Катажина Черевач-Філіпович, директор інституту. 

3. Реалізація дидактичних завдань під час дистанційної освіти.                       
Лектор: доктор Ева Ролнік-Садовська, заступник декана.

4. Процес індексації наукових журналів у міжнародних наукових базах 
даних.                                                                                                                              
Лектор: проф. Джоанна Ейдіс, завідувач кафедри.

5. Створення та реалізація міжнародних проектів під час віддаленої 
співпраці.
Лектор: проф. Веслав Урбан, начальник відділу.

6. Соціальні, культурні та мовні компетенції сучасного викладача.
Лектор: доктор Йоанна Шидло.

7. Проекти, присвячені розвитку професійної кар’єри студентів технічних 
факультетів та формуванню компетенцій майбутнього.
Лектор: доктор Алісія Гудановська. 

8. Функціонування післядипломної освіти в технічних університетах. 
Лектор: доктор Ельжбета Кравчик-Дембічка. 
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