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Вівторок, 7 листопада 2017 р.
Еразмус+: Програма Європейського Союзу з підтримки освіти,
підготовки, молоді та спорту

День міжнародної кредитної мобільності (ІСМ)
для університетів та організацій
Цільові групи: Контактні особи з питань Еразмус+, підрозділи міжнародних
звʼязків, представники організацій для проходження практики студентів
Місце проведення: Університет "КРОК", вул. Лагерна, 30-32, м. Київ (найближча
станція метро «Берестейська»)
09:00-09:45 Реєстрація (чай, кава)
Вітальне слово
• Міністерство освіти і науки України
09:45-10:00
• Сергій ЛАПТЄВ, ректор, Університет "КРОК"
Модератор: Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні
Сесія: підготовка успішних проектних заявок для конкурсів з
міжнародної кредитної мобільності
Міжнародна кредитна мобільність: можливості для співпраці між
університетами країн-членів Програми Еразмус+ та України
(країни-партнера Програми)
• Іванна АТАМАНЧУК, менеджер, НЕО в Україні
Міжнародна
кредитна
мобільність
між
українськими
університетами та університетами країн-членів Програми
Еразмус+: ключові рекомендації щодо підготовки проектних
10:00-11:30 заявок та процедури і критеріїв відбору проектних заявок,
документи та практичні посібники для реалізації проектів з
міжнародної кредитної мобільності
• Маркус СІММАНК, керівник програм мобільності для
індивідуальних осіб, Національне агентство «Вища освіта»,
DAAD – програма академічних обмінів Німеччини
• Накіта ЛЬЮІС, керівник Програми Еразмус+ – вища освіта та
Уельс, Національне агентство Великобританії Еразмус+,
Британська Рада
Запитання та відповіді
11:30-12:00 Перерва на каву
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Міжнародна кредитна мобільність як початковий етап тривалої
співпраці з Німеччиною
• Джудіт ПЕЛЬЦ, керівник відділу міжнародних зв’язків,
Університет прикладних наук (Німеччина)
• Йоханнес АБЕЛЬ, спеціаліст відділу міжнародних зв’язків,
університет Заарландес (Німеччина)
12:00-13:30 Досвід Іспанії у реалізації проектів з міжнародної кредитної
мобільності у співпраці з українськими партнерами: практичні
рекомендації для відділів міжнародних зв’язків
• Хуан Карлос Гарція ГАЛІНДО, генеральний директор
департаменту міжнародних зв’язків, Університет Кадіс
(Іспанія)
Запитання та відповіді
13:30-14:00 Перерва на обід, каву
Впровадження проектів з міжнародної кредитної мобільності –
український досвід
Впровадження проектів з міжнародної кредитної мобільності:
комунікація, промоція, ключові документи, надання підтримки
та визнання
14:00-16:00
• Сумський державний університет
• Львівський національний університет ім. Івана Франка
• Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Запитання та відповіді
16:00-17:00 Підведення підсумків. Спілкування, кава, чай
Робочі мови: англійська, українська (синхронний переклад)
Побудова міжнародних партнерств: під час заходу будуть організовані Інформаційні столи
для спілкування з міжнародними представниками європейських університетів, НЕО країнпартнерів Програми Еразмус+. Запрошуємо українські заклади вищої освіти надати під час
заходу інформаційні матеріали про свої заклади англійською мовою для знайомства та
встановлення контактів з європейськими партнерами
Відеотрансляція: забезпечується (див. посилання на веб-сайті НЕО в Україні
www.erasmusplus.org.ua). Відеозапис буде розміщено на веб-сайті НЕО в Україні після
завершення Інформаційного тижня Еразмус+
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