Інформаційний бюлетень
КОРОТКИЙ ОПИС ПРОЕКТУ
Проект "Розвиток мобільності студентів у вищих навчальних
закладах України та Сербії" (MILETUS) фінансується програмою
Erasmus Plus Європейського Союзу, та реалізовуватиметься з
жовтня 2016 року до жовтня 2019 року. У межах проекту
співпрацюють тринадцять партнерських установ з п'яти різних
країн.
Метою проекту є розвиток потенціалу у сфері віртуальної,
реальної та змішаної мобільності у вищих закладах освіти
України та Сербії. Створюючи необхідні умови на рівні
міністерств й інституціональному рівні, MILETUS прагне
підвищити шанси випускників до працевлаштування в компаніях, що працюють на міжнародному ринку, а
також якість аспірантських досліджень, і, таким чином, зробити внесок у підвищення якості науки в країнахпартнерах у цілому.
Основна мета проекту полягає в досягненні заздалегідь визначених конкретних цілей, а саме: розробці
методологічних рамок віртуальної та змішаної мобільності, а також методичних рекомендацій щодо
найкращих практик для ключових зацікавлених сторін на інституційному та міжінституційному рівнях. Крім
того, MILETUS підвищить рівень управління та організації мобільністю студентів на інституційному рівні. Для
цього будуть створені Відділи студентської мобільності на місцях та підготовлені відповідні кадри. Нарешті,
проект допоможе розробити формат мобільності, що дає можливість краще реалізувати соціальну
інклюзію (для студентів з обмеженими можливостями), а також формат мобільності для аспірантів з метою
розширення спектру їх співпраці та покращення якості досліджень.
Дізнатися більше про проект MILETUS можна за посиланням.

ЗУСТРІЧАЙТЕ КОМАНДУ MILETUS: ПАРТНЕРИ ЗА ПРОЕКТОМ
Консорціум, який відповідає за реалізацію проекту MILETUS, складається з тринадцяти партнерських
установ та організацій з п'яти країн: Німеччини, Італії, Данії, України та Сербії. Ви можете переглянути
список усіх партнерів та ознайомитися з усіма ними, натиснувши на назви відповідних установ:


Технічний університет Гамбургу-Харбургу (TUHH) – координатор проекту – Німеччина



Національний університет Києво-Могилянська Академія – (НаУКМА) – Україна



Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ) – Україна



Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» (НУА) - Україна



Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (СНУ) – Україна



Міністерство освіти і науки України (МОНУ) – Україна



Університет у Нішу (UNI) – Сербія



Університет у Новому Саду (UNS) – Сербія



Університет Сингидунум (SU) – Сербія



Міністерство освіти, науки і технологічного розвитку Республіки Сербія (MEST) – Сербія



Міланська Політехніка (POLIMI) – Італія



Університет Ольборгу (AAU) – Данія



Центр вивчення іноземних мов Top Class (TOPCL) – Сербія

ПОДІЯ У ФОКУСІ: ОРГАНІЗАЦІЙНА ЗУСТРІЧ ЧЛЕНІВ КОНСОРЦІУМУ
Організаційна зустріч членів консорціуму проекту
MILETUS відбулася 1-3 лютого 2017 року в
Гамбурзі, Німеччина. Зустріч була організована
координатором
проекту,
представниками
Технологічного університету Гамбургу.
Основне завдання, яке вирішувалося під час
зустрічі, було визначення основних заходів
проекту та розробка найбільш ефективного плану
їхнього досягнення. Задля забезпечення успішної
реалізації всіх майбутніх заходів представники
закладів вищої освіти – учасники консорціуму
познайомились один з одним, що стало
запорукою подальшої успішної співпраці та
взаєморозуміння між усіма партнерами. Партнерів проекту було поінформовано про управління проектом
та фінансові правила, спільно погоджено процеси внутрішнього управління, створено Керівний комітет та
докладно розглянуто діяльність кожного робочого пакету. Також партнери узгодили терміни виконання
заходів у межах робочих пакетів у перший період проекту.
Дізнатись більше про подію можна за посиланням.

ТВЕРДА ОСНОВА – СИЛЬНА СУПЕРСТРУКТУРА:
СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ ПАКЕТІВ
З метою забезпечення здорового фундаменту для
проекту, робоча група університету у Нішу (UNI) як
лідер WP1 розпочала свою роботу з формування
повного та точного визначення мобільності та її
ролі у навчальному процесі. Визначення
ґрунтується на виділенні ключових особливостей
практики мобільності, реалізованої в установах
партнерів ЄС, наданих партнерами ЄС та ретельно
проаналізовані лідером WP1. Робота виконувалась
з урахуванням існуючої нормативно-правової бази,
відповідного досвіду в університетах Сербії та
України, з обов’язковим збором та аналізом
кращих практик у сфері мобільності студентів за
межами досвіду партнерів проекту.
Для того, щоб бути добре підготовленими до визначення та встановлення найкращих практик у сфері
мобільності, ми ретельно вивчили недоліки та потенціал програм мобільності в Україні та Сербії разом з
існуючими програмами мобільності. Так, було проведено, ретельно розроблені, дослідження серед
студентів з метою визначення їхніх потреб та побажань щодо мобільності. Особливу увагу було приділено
студентам, які з різних причин не зможуть взяти участь у реальній мобільності (обмежені можливості,
соціальні умови). Результати опитування були ретельно проаналізовані. Крім того, було проведено ще одне
важливе дослідження в рамках першого робочого пакету: UNI та НаУКМА вивчили потреби міжнародних
компаній Сербії та України щодо компетенцій, які вони хочуть бачити у своїх потенційних майбутніх
працівниках – випускниках закладів вищої освіти. Більше того, оскільки ми добре розуміємо, що немає
належної практики без міцної теоретичної бази, ми зібрали кращу літературу щодо інтернаціоналізації,
мобільності, управління проектами, міжкультурної компетентності, культурного різноманіття та боротьби з
мовним бар'єром в академічному середовищі, щоб зміцнити наші знання та збагатити бібліотеки
партнерських закладів вищої освіти. Нарешті, з метою підготовки студентів до успішного проведення
планових досліджень під час їх мобільності, на разі робота за проектом ведеться в напрямку розробки
курсів методології досліджень з урахуванням реальних потреб роботодавців.

НАВЧАЛЬНА СЕСІЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ
У період з 18 по 21 вересня 2017 року у межах
робочого пакету №2, що має назву «Створення
навчального фонду для сприяння ініціативам
щодо
мобільності студентів»,
відбулась
навчальна
сесія
для
викладачів
та
адміністративних
працівників
ВЗО-членів
консорціуму.
Тренінги,
розроблені
та
структуровані спільно за участю та підтримки
європейських партнерів як Тренінги для
тренерів, проходили на базі НаУКМА - лідеру
WP2.
Кожен партнер для участі в тренінгу делегував
двох представників викладацького складу та
одного учасника з адміністративного персоналу.

Університети партнерів ЄС провели цикл лекцій з наступних питань:
 Інновації та трансфер технологій (TUHH)
 Методика проблемно-орієнтованого навчання студентів (Університет Ольборгу)
 Впровадження передових практик у програмах мобільності: реклама та рекрутинг для мобільності
(POLIMI)
Лекції супроводжувались воркшопами, метою яких було перевірка отриманих знать у реальних ситуаціях.
Обговорення охоплювали проблемні питання віртуальної мобільності, власне її визначення та структури.
Крім того, плідні дебати між партнерами породили низку питань щодо інновацій та передачі інноваційних
технологій у всіх сферах, особливо в освіті, специфічних якостей, які роблять вищу освіту інноваційною,
різних типів навчання з особливим акцентом на проблемне навчання, реальної мобільності у закладах
вищої освіти. Було також розглянуто структуру та функції відділів міжнародних відносин у партнерських
університетах.

ПЕРЕВІРКА РЕАЛЬНОСТІ:
МОНІТОРИНГОВІ ВІЗИТИ НЕО СЕРБІЇ ТА НЕО УКРАЇНИ
У перший проектний рік нас двічі відвідали представники національних відділень Erasmus+ - сербського та
українського. Метою візитів було забезпечення розуміння відповідальності та завдань проекту, а також
консультування для отримання цінних порад та пропозицій щодо подолання потенційних перешкод, які
можуть виникнути на шляху успішного впровадження проекту.
Перший превентивний моніторинговий візит
відбувся представниками Сербського офісу
Erasmus+, які відвідали Університет Нові Сад.
Зустріч відбулася 27 червня 2017 року в будівлі
Центрального університету в Новому Саду. У
зустрічі взяли участь представники університетів
Нові Сад, Нішу та Сингидунум, а також TOPCL.
Представлені результати, досягнуті протягом
перших восьми місяців реалізації проекту, а
також розглянуто заплановані заходи. Зустріч
завершилася дискусією щодо виконання ряду
важливих
завдань
та
конструктивними
рекомендаціями.
Майже через три місяці, 22 вересня, у Києві Національний офіс програми Erasmus+ в Україні (НЕО) здійснив
другий моніторинговий візит у межах проекту MILETUS. Цього разу для представників усіх українських
партнерських установ і координатора проекту – Технічного університету Гамбургу гостинно відчинив двері
НаУКМА. Як і попередня, ця зустріч відзначилась плідною дискусією, всім учасникам надані цінні
рекомендації.

MILETUS У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
У перший проектний рік MNAU запустив веб-сайт проекту, і TOPCL розпочав ведення сторінок в мережах
Facebook та Twitter. Відтепер MILETUS з вами, де б ви не були!
Стежте за останніми новинами проекту, підтримуйте зв'язок з нами! До зустрічі онлайн!
www.miletus.mnau.edu.ua
www.facebook.com/StudentsMobilityCapacityBuilding
www.twitter.com/MILETUS_Project

