
 
 

 
 University of Economy in Bydgoszcz, Poland  

ul. Garbary 2; 85 - 229 Bydgoszcz, Poland 

Міжнародне стажування для викладачів партнерських навчальних закладів  

в Університеті економіки в Бидгощі (Польща)  

Тема: Європейська та польська системи вищої освіти:  

практика, досвід, інноваційні методи навчання  

 (дистанційний онлайн-курс 27.06-01.07.2022 плюс індивідуальна робота) 
*Години онлайн-зустрічей вказані за польським часом 

Учасники: викладачі партнерських навчальних закладів 

Мова: українська, російська, польська (з синхронним перекладом) 

Реєстрація триває до 26.06.2022 за лінком https://forms.gle/HngxA7eBb9cSTFdS9 

 
Розклад онлайн-зустрічей 

День 1 – Понеділок 

09.45 – 10.00 Привітальне слово (онлайн-конференція) 

Prof. Dr. Marzena Sobczak-Michałowska, Проректор з міжнародних відносин  

10.00 – 11.00 Університет інноваційно-підприємницького типу на прикладі WSG: практика, досвід, 
перспективи (онлайн-конференція) 

Dr. Swietłana Kaszuba, директор Інституту європейского WSG 

11.00 – 12.00 Принципи неперервної освіти як основа європейської системи освіти на прикладі структури 
університету (онлайн-конференція) 

Mgr. Ewa Kaniewska-Mackiewicz, заст.директора Центру соціальних послуг WSG, директор 
Психолого-педагогічної консультації WSG 

День 2 - Вівторок 

10.00 – 11.00 Проектна навчальна діяльність та особливості процесу навчання в Польщі на прикладі 

організації навчального процесу у WSG (онлайн-конференція): 

- платформа дистанційного навчання ONTE та on-line технології  

- особливості практичного навчання 

Mgr. Maryna Shevtsova, спеціаліст відділу практичного навчання 

11.00 – 12.00  Діяльність пунктів EUROPE DIRECT у сфері освіти (на прикладі популяризації програми 

захисту клімату та довкілля «Європейська зелена угода (EU Green Deal) - засади участі 

громадськості»). 
Mgr. Lidia Shahbazyan – координатор EUROPE DIRECT Bydgoszcz 

День 3 – Середа 

10:00 – 10:30 Досвід реалізації європейських освітніх проектів на прикладі  – ERASMUS+, Молодіжний 

волонтаріат – Європейський корпус солідарности, СOPERNIСUS 
Volha Krasavina – координатор міжнародного відділу 

10:30-11:30 Проблематика неповносправності в академічному навчанні - досвід проекту "Доступний Вуз" 

Dr.  Magdalena Bergmann – директор Центру східного партнерства 

День 4  - Четвер 

10.00 – 11.00 Академічний університетський інкубатор підприємництва: історія успіху, практика 

міжнародної співпраці 

Mgr. Robert Lauks – заст. директора Креатора інноваційності 
11:00 – 12:00 Проектна та науково-дослідницька діяльність як невід´ємна частина функціонування 

університетів нового покоління 

Ефективні стратегії і технології реалізації міжнародних інноваційних проектів 

Dr. Swietłana Kaszuba, директор Інституту європейського WSG 

День 5 – П´ятниця 

10.00 – 12.00 Семінар Міжнародна інтеграція освіти: перспективи розвитку  
Dr. Swietłana Kaszuba, директор Інституту європейського WSG 

Індивідуальна робота учасників стажування 

Online-стажування реалізується за допомогою Microsoft Teams. 

Після закінчення стажування учасникам видається диплом на 180 годин (доставка поштою). 

Вартість участі у стажуванні 150 євро. Реквізити для оплати SWIFT–платежу додаються. 

Контакт координатора: olha.kopiiko@byd.pl 

https://forms.gle/HngxA7eBb9cSTFdS9

