Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
запрошує пройти тримісячне стажування (очно-дистанційна форма)
за програмою підвищення кваліфікації

«Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладача
вищої школи»
На стажування запрошуються науково-педагогічні працівники вищих
навчальних закладів.
Програма розрахована на 12 кредитів ECTS (360 год) та включає 8
модулів:
Модуль 1. Організація навчального процесу в сучасному університеті.
(30 год/1 кредит ECTS)
Модуль 2. Професійні вимоги до викладача сучасного європейського
університету. (30 год/1 кредит ECTS)
Модуль 3. Використання інформаційних технологій у роботі викладача
(60 год/2 кредити ECTS)
Модуль
4.
Поведінкова
культура
викладача
в
умовах
мультинаціонального студентського колективу. (30 год/1 кредит ECTS)
Модуль 5. Наукова робота та інноваціне мислення викладача. (60 год/2
кредити ECTS).
Модуль 6. Академічна мобільність як обов’язкова риса сучасного
викладача. (30 год/1 кредит ECTS)
Модуль 7. Інтеграція теорії і практики в освітньому процесі. (60 год/2
кредити ECTS)
Модуль 8. Педагогічна майстерність викладача (60 год/2 кредити
ECTS)
Форма навчання: очно-дистанційна.
Термін стажування: з 27 листопада 2018р. по 07 березня 2019р.
Обов’язкові очні сесії 27-30 листопада 2018р. та 04-07 березня 2019р.
Слухачі, які успішно пройшли стажування, отримують відповідний
сертифікат за успішне проходження стажування, 360 год (12 кредитів ECTS).
Очна частина крім прослуховування лекцій, відвідування семінарів,
майстер-класів та іншої роботи згідно програми стажування, передбачає
участь без додаткової сплати в III Міжнародній науково-практичній
конференції «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична
цінність» з публікацією тез доповіді (детальна інформація щодо конференції
на сайті університету: http://events.wsb-nlu.edu.pl/) та проведення показової
лекції.
ВАРТІСТЬ
Вартість проходження стажування складає 270 євро або 1160
польських злотих. Дедлайн сплати 20 листопада 2018 р. Учасники

організованого трансферу з України мають можливість сплатити участь у
стажуванні по приїзду в університет.
ТРАНСФЕР ТА ПРОЖИВАННЯ
Трансфер та проживання учасники стажування забезпечують собі
самостійно.
З України, при достатньої кількості бажаючих, можливий
організований виїзд на сесії 27-30 листопада 2018р. та 04-07 березня 2019р.
Орієнтована вартість організованого трансферу та проживання на одну сесію
– 165 євро, куди входить проїзд комфортабельним автобусом за маршрутом
Львів-Новий Сонч-Львів, трансфер від готелю до університету та зворотно,
проживання в готелі 3-4 зірки (три ночі) зі сніданками у двомісних номерах,
можливе проживання в одномісному номері за додаткову плату.
З питань організованого трансферу з України на сесії консультації
телефоном: +38 095 607 72 79.
ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК
Всі, хто планує взяти участь у стажуванні, повинні надіслати
заявку на електронну адресу: bwz@wsb-nlu.edu.pl до 1 листопада 2018 р.!
Тема листа: Стажування18\19 Польща Прізвище та Ім’я учасника
Контакти:
Iwona Kawka, Biuro Współpracy Zagranicznej, e-mail: bwz@wsb-nlu.edu.pl
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на проходження стажування за програмою підвищення кваліфікації
«Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладача вищої школи»
27.11.2018 - 07.03.2019р.
Прізвище, ім’я, по-батькові українською мовою
Прізвище, ім’я латиницею згідно закордонного
паспорта
Дата народження (у форматі дд.мм.рррр)
Серія та номер закордонного паспорта
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада з вказанням назви кафедри (відділу)
Назва місця роботи / навчання (університету)
українською мовою
Назва місця роботи / навчання (університету)
англійською мовою
Е-mаіl
Моб. телефон
Планую організований (в групі) трансфер та
поселення (так/ні) (для учасників з України)

