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 PICASA - це проект з розвитку інтернаціоналізації 
структурних та культурних компонентів 
менеджменту університетів країн східного 
партнерства 

Основні цілі проекту: 
 1. Інтеграція міжнародних відносин у навчальних 

та наукових напрямахшляхом розробки та 
впровадженню нових політик та процедур. 

 2. Розробка елементів інтернаціоналізації в учбових 
програмах, проведення обміну студентами та 
технічного співробітництва між університетами. 

 3. Впровадження нових навичок щодо 
інтернаціоналізації в університеті. 

 4. Впровадження ініціатив міжнародної співпраці. 
 





 В рамках реалізації проекту  PICASA , була 
проведена реструктуризація відділу 
Маркетингу та Інноваційної політики, та  
створено сектор інтернаціоналізації, мета 
сектору: 

 Пошук нових програм міжнародної 
технічної допомоги для участі ОНПУ; 

 Адміністративна підтримка діючих 
проектів; 

 Організація міжнародних Л/З шкіл 

 



 Формат літніх / зимових шкіл є найбільш 
популярним як в країнах Європи, так і в Україні 
(варто відзначити, що в Україні таке навчання 
немає широкого ще розповсюдження). Серед 
переваг даного формату: 

 -Розробка навчальних програм для Л/З шкіл 
відбувається за власною ініціативою вузів, 
можливий широкий вибір тематик; 

 - Ефективне використання канікулярного часу; 
 -Включення в зміст літніх / зимових шкіл 

культурної програми, що, безсумнівно, додає 
їм популярності серед іноземних та місцевих 
студентів; 



 - Можливість залучення додаткового фінансування 
(оплата слухачами, замовником навчальної програми 
або ж використання ресурсів різних фондів і служб 
підтримки академічної мобільності (наприклад, 
програма Фулбрайта, DAAD та ін.); 

 - Мінімальні вступні вимоги до слухачів (як правило, 
вимоги до рівня володіння мовою літньої / зимової 
школи, рідше рівень професійної підготовки); 

 - Наочне знайомство слухачів з вузом, можливість 
збільшення числа студентів за основними освітніми 
програмами вузу; 

 - Розширення міжвузівського співробітництва за рахунок 
персонального взаємодії і комунікації; 

 - Можливість використання інфраструктури вузу, 
ресурсів. 



 Навчання проходить на іноземній мові в 
залежності від групи слухачів (англійська, 
німецька мови), в традиційній формі: 
лекції, практичні заняття (в тому числі 
семінари, майстер-класи, виїзні практичні 
заняття). Крім того, в зміст літніх шкіл 
включена велика культурна програма, 
розроблена індивідуально для кожної групи 
відповідно до обраних напрямків навчання. 
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