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Четвер, 9 листопада 2017 р.
Еразмус+: Програма Європейського Союзу з підтримки освіти,
підготовки, молоді та спорту
МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕНЬ: РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
та інші напрями
Цільові групи: контактні особи з питань Еразмус+, підрозділи міжнародних звʼязків,
працівники закладів вищої освіти, представники громадських організацій та бізнесу
Місце проведення: Національний транспортний університет, Конференц-зала, вул.
М.Омеляновича-Павленка, 1 м. Київ, (найближча станція метро «Арсенальна»)

ПРОГРАМА
09:00-09:30 Реєстрація (чай, кава)
Вітальне слово

09:30-10:00



Хуана Мера КАБЕЙО, Перший радник, керівник відділу
"Економічна співпраця, соціальний та регіональний розвиток",
Представництво Європейського Союзу в Україні



Офіс Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України (уточнюється)



Володимир КОВТУНЕЦЬ, Перший заступник Міністра освіти і науки
України



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



Микола ДМИТРИЧЕНКО, ректор, Національний транспортний
університет

Модератор: Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні
Національні пріоритети у сфері вищої освіти
10:00-10:45
 Володимир КОВТУНЕЦЬ, Перший заступник Міністра освіти і науки
України
Програма Європейського Союзу Еразмус+: оголошення конкурсів
проектів 2018 року: міжнародний вимір
10:45-11:15
 Джулія МОРО, департамент CBHE програми Еразмус+, Виконавче
агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури
11:15-11:45 Запитання та відповіді
11:45-12:15 Перерва на каву
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Проекти з розбудови потенціалу у вищій освіті, нововведення та
практичний досвід для успішної реалізації проектів
12:15-13:00

 Джулія МОРО, Департамент CBHE програми Еразмус+, Виконавче
агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури
Запитання та відповіді

13:00-14:00 Перерва на обід
Пошук партнерів та уникнення дублювання
14:00-15:00

 Університети країн-членів та країн-партнерів Програми ЄС Еразмус+
Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні

15:00-16:00

Ключові рекомендації для підготовки успішних проектних пропозицій.
Підготовка бюджету
 Манана САЛУКАДЗЕ, Державний університет Ілія (Тбілісі, Грузія)
Запитання та відповіді
Стратегічні партнерства, Альянси знань, Розбудова потенціалу для
напряму Програми Еразмус+ МОЛОДЬ

16:00-17:00

 Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні,
 Центр європейських ініціатив (уточнюється)
Запитання та відповіді

17:00-18:00 Підведення підсумків. Спілкування, кава, чай
Робочі мови: англійська, українська (синхронний переклад)
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+
Побудова міжнародних партнерств: під час заходу будуть організовані Інформаційні столи для
спілкування з міжнародними представниками європейських університетів, НЕО країн-партнерів
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
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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