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Понеділок, 6 листопада 2017 р.
Еразмус+: Програма Європейського Союзу з підтримки освіти,
підготовки, молоді та спорту
День напряму Жан Моне: Семінар для університетів
Частина 1. Рекомендації щодо реалізації проектів (для переможців)
Цільові групи: Координатори діючих проектів Жан Моне (конкурси 2014-2017 рр.), контактні
особи з питань Еразмус+, підрозділи міжнародних звʼязків, бухгалтери
Місце проведення: Київський національний лінгвістичний університет, вул. Лабораторна
5/17, м. Київ (найближча станція метро: Палац «Україна»)

9:30-10:00 Реєстрація (чай, кава)
Вітальне слово
10:00-10:20

•

Міністерство освіти і науки України

•

Роман ВАСЬКО, ректор, Київський національний лінгвістичний
університет

Модератор: Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні
Проекти Жан Моне – Інструкція з використання гранту (менеджмент,
реалізація, звіт)
10:20-11:20

• Петро КРАЙНІК, Світлана ШИТІКОВА, НЕО в Україні;
• Ірина СІКОРСЬКА, Національна команда експертів з реформування
вищої освіти – HERE

11:20-11:45

11:45-12:15

• Запитання та відповіді
Особливості реалізації проектів в контексті національного
законодавства
• Світлана ШИТІКОВА, НЕО в Україні, Ірина СІКОРСЬКА, Національна
команда експертів з реформування вищої освіти – HERE
Запитання та відповіді, дискусія

12:15-13:00

• НЕО в Україні та Національна команда експертів з реформування
вищої освіти – HERE, учасники семінару

13:00-14:00 Чай, кава. Спілкування. Обмін досвідом
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Понеділок, 6 листопада 2017 р.
Еразмус+: Програма Європейського Союзу з підтримки освіти,
підготовки, молоді та спорту
День напряму Жан Моне: Семінар для університетів
Частина 2. Рекомендації щодо подання успішних проектних заявок
Цільові групи: контактні особи з питань Еразмус+, підрозділи міжнародних звʼязків,
викладачі та працівники університетів, НУО, дослідники європейських студій
Місце проведення: Київський національний лінгвістичний університет, вул. Лабораторна
5/17, м. Київ (найближча станція метро: Палац «Україна»)

13:00-14:00 Реєстрація (чай, кава)
Вітальне слово
•

14:00-14:20

Міністерство освіти і науки України

Роман ВАСЬКО, ректор, Київський національний лінгвістичний
університет
Модератор: Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні
•

Проекти Жан Моне – Інструкція щодо написання проектної заявки
14:20-15:20

• Петро КРАЙНІК, НЕО в Україні, Олена ОРЖЕЛЬ, запрошений
експерт, Ірина СІКОРСЬКА, Національна команда експертів з
реформування вищої освіти – HERE

15:20-16:00

• Запитання та відповіді

16:00-17:00

17:00-17:30

Проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення від українських
університетів – переможців проектів
• Ірина СІКОРСЬКА, Національна команда експертів з реформування
вищої освіти – HERE, Олена ОРЖЕЛЬ, запрошений експерт
Запитання та відповіді, дискусія
• НЕО в Україні, учасники семінару

17:30-18:00 Підсумкові коментарі. Спілкування
Робочі мови: українська (виступи), англійська (окремі слайди), переклад буде забезпечено для
іноземних гостей
Інформування та промоція: під час заходу буде організована виставка напрацювань проектів Жан
Моне. Запрошуємо університети долучитись до поширення результатів проектів та мати із собою
інформаційні матеріали (ліфлети, буклети, тощо) для широкого розповсюдження
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