----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------

Середа, 8 листопада 2017 р.
Еразмус+: Програма Європейського Союзу з підтримки освіти,
підготовки, молоді та спорту

Семінар для переможців проектів СВНЕ 2017 р. та
команд діючих проектів СВНЕ 2015 р. та 2016 р.
Цільові групи: відповідальні особи за впровадження проектів СВНЕ від університетів,
контактні особи Еразмус+ в університетах, працівники офісів міжнародних зв’язків,
бухгалтери
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, Зала для зустрічей, вул.
Тимошенка 13-Б, м. Київ

9:00-9:30

Реєстрація (чай, кава)
Вітальне слово

9:30-10:00

•

Хюг МІНГАРЕЛЛІ, Посол, Голова Представництва Європейського
Союзу в Україні

•

Міністерство освіти і науки України

•

Джулія МОРО, департамент CBHE програми Еразмус+, Виконавче
агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури
(ЕАСЕА, Брюссель, Бельгія)

•

Віктор ОГНЕВ'ЮК, ректор, Київський університет імені Бориса
Грінченка

Модератор: Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні
Співпраця з Міністерством освіти і науки Ураїни, очікувані результати,
10:00-10:20 поширення, застосування та вплив результатів
• Міністерство освіти і науки України
Проекти з розвитку потенціалу – Як використовувати грант (частина 1)
10:20-10:45

• Джулія МОРО, департамент CBHE програми Еразмус+, Виконавче
агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA)

10:45-11:00 Запитання та відповіді
11:00-11:30 Чай, кава
Фінансування за принципом одиничної вартості (Unit Costs) та
співфінансування
11:30-12:00

• Джулія МОРО, департамент CBHE програми Еразмус+, Виконавче
агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури
(EACEA)
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12:00-12:30 Запитання та відповіді
Знайомство з командами проектів задля міжпроектної співпраці. 12
12:30-13:00 проектів 1, 2, 3 конкурсів Еразмус+ СВНЕ (по 1 слайду)
• Представники команд проектів від університетів
13:00-14:00

Перерва на обід. Чай, кава. Спілкування. Обмін досвідом. Поширення
матеріалів проектів

Знайомство з командами проектів задля міжпроектної співпраці. 12
14:00-14:30 проектів 1, 2, 3 конкурсів Еразмус+ СВНЕ (по 1 слайду)
• Представники команд проектів від університетів
Проекти з розвитку потенціалу – Як використовувати грант (частина 2)
14:30-15:00

• Джулія МОРО, департамент CBHE програми Еразмус+, Виконавче
агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA)

15:00-15:15 Запитання та відповіді
Фінансове адміністрування проектів. Практичні поради з досвіду
15:15-16:15 університету країни-партнера Програми Еразмус+
• Манана САЛУКАДЗЕ, Державний університет Ілія (Грузія)
Впровадження проектів: особливості національного контексту
(інструменти модернізації, вищої освіти, моніторинг проектів,
16:15-17:00
національне законодавство, реєстрація проектів тощо)
• Команда НЕО в Україні, Неллі АСМАТУЛЛАЄВА, НЕО в Казахстані
17:00-17:15 Запитання та відповіді
17:15-18:00 Консультації. Чай, кава. Спілкування. Обмін досвідом
Робочі мови: англійська, українська (синхронний переклад)
Відеозапис: забезпечується під час заходу. Відеозапис буде розміщено на веб-сайті НЕО в
Україні після завершення Інформаційного тижня Еразмус+
Побудова міжнародних партнерств: під час заходу будуть організовані Інформаційні столи для
спілкування з міжнародними представниками європейських університетів, НЕО країн-партнерів
Програми Еразмус+
Інформування та промоція: під час заходу буде організована виставка напрацювань проектів
Темпус, Еразмус+. Запрошуємо університети надати під час заходу інформаційні матеріали
(ліфлети, буклети, тощо) для широкого розповсюдження для поширення результатів проектів,
учасниками яких вони були або, наразі, є
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