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Міжнародне стажування для викладачів партнерських навчальних закладів  

в Університеті економіки в Бидгощі (Польща)  

Тема: Міжнародні гранти та дослідницькі проекти від ідеї до реалізації:  

практика, досвід, перспективи 

  (дистанційний онлайн-курс 07-11.02.2022 плюс індивідуальна робота) 

Години зустрічей вказані за польським часом 
Учасники: викладачі партнерських навчальних закладів 

Мова: українська, російська, польська (з синхронним перекладом) 

Реєстрація триває до 03 лютого 2022 за лінком:  https://forms.gle/CqFN7r7zwiEdoRy28 

Розклад онлайн-зустрічей 

День 1 

09.45 – 10.00 Привітальне слово (онлайн-конференція) 

Prof. Dr. Marzena Sobczak-Michałowska, Проректор з міжнародних відносин  

10.00 – 11.00 Проектна та науково-дослідна діяльність як невід´ємна частина функціонування 

університетів нового покоління  (онлайн-конференція) 

 Dr. Swietłana Kaszuba, директор Інституту європейского WSG 

11.00 – 12.00 Основи процесу здобуття грантів, Аналіз и характеристика західних фондів (онлайн-

конференція) 

Dr. Magdalena Bergmann, директор Центру східного партнерства 

День 2 

10.00 – 11.00 Cучасні міжнародні відносини в Європейському Союзі. Принципи толерантності та 

солідарності в міжнародному освітньому середовищі (онлайн-конференція) 

Mgr. Weronika Sikora, координатор Пункту Європейської Інформації Europe Direct - Бидгощ 

11.00 – 12.00 Правила подання заявок на гранти. Специфіка побудови міжнародних проектів: історії 

успіху, практика і критика (онлайн-конференція) 

Dr. Magdalena Bergmann, Head of Eastern Partnership Centre 

День 3 

10.00 – 11.00 Досвід реалізації європейських освітніх проектів на прикладі  – ERASMUS+, Молодіжний 

волонтаріат – Європейський корпус солідарности, СOPERNIСUS  (онлайн-конференція) 

Boeun Hwang, координатор міжнародного відділу 

11.00 – 12.00 Створення міжнародного проекту: від формалізації ідеї до структурованого документа 

партнерського проекту (онлайн-конференція) 

Dr. Swietłana Kaszuba, директор Інституту європейского WSG 

День 4 

10.00 – 11.00 Ефективні стратегії і технології реалізації міжнародних інноваційних проектів   (онлайн 

мастер-клас)  

Dr. Swietłana Kaszuba, директор Інституту європейского WSG 

11.00 – 12.00 "Laboratorium inLAB" - Інноваційний проект співрпаці науки і бізнесу: історії  успіху, 

практика і критика (онлайн- конференція) 

Robert Lauks,  менеджер бізнес-проектів WSG, заст. директора Креатора інноваційності 

День 5 

10.00 – 12.00 Семінар «Міжнародна інтеграція освіти: перспективи розвитку»  
Dr. Swietłana Kaszuba, директор Інституту європейського WSG 

Індивідуальна робота учасників стажування 

 

 

Online-стажування реалізується за допомогою Microsoft Teams. 

Після закінчення стажування учасникам видається диплом на 180 годин (доставка поштою). 

Вартість участі у стажування 150 євро. Реквізити для оплати SWIFT–платежу додаються. 

Контакт координатора: olha.kopiiko@byd.pl 

https://forms.gle/CqFN7r7zwiEdoRy28

