
Мета проекту 

Проект MILETUS прагне інтегрувати інформаційні та комунікаційні 
технології (ІКТ) в програми обміну студентами, зокрема в програми 
віртуальної мобільності. Проект має на меті покращення вмінь 
студентів, особливо в області методології дослідження, з тим, щоб 
вони були добре підготовлені до вимог сучасного бізнесу і науки. 
Проект також дає можливість зробити програми мобільності 
доступними для студентів усіх соціальних верств населення. 
Проект MILETUS є структурним проектом, і тому спрямований на 
вдосконалення систем вищої освіти Сербії та Україні. Консолідація дій  
міністерств та громадськості, а також університетів країн-партнерів і 
західноєвропейських країн забезпечує реалізацію та сталість програм 
мобільності. 
 
 

 

Проектна діяльність і методологія 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 
 
 

 
 
 

Партнери  

Технологічний університет 
Гамбургу-Харбургу 
(Німеччина) 

Миколаївський національний 
аграрний університет  
(Україна) 

Харківський гуманітарний 
університет «Народна українська 
академія» (Україна) 

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки (Україна) 

Міністерство освіти і науки 
України 

Університет Нішу 
(Сербія) 

Університет Нові Сад  
(Сербія) 

Міланська Політехніка 
(Італія) 

Університет Ольборгу 
(Данія) 

Мовний центр Top Class  
(Сербія) 

Університет Сингидунум  
(Сербія) 

Міністерство освіти, науки, і 
технологічного розвитку Сербії 

Конкретні цілі: 
a) підвищення шансів випускників до працевлаштування; 
b) підвищення якості аспірантських досліджень; 
c) поліпшення управління програмами мобільності студентів  

на  міністерському та інституційному рівнях; 
a) розробка методологічних рекомендацій щодо проведення 

віртуальної та змішаної мобільності на інституційному та 
між-інституційному рівнях;  

 

a) вдосконалення управління студентською мобільністю на 
інституційному рівні; 

f) розробка формату мобільності, який уможливить кращу 
соціальну інклюзію (для студентів з особливими потребами) 

g) розробка формату мобільності для аспірантів; 
h) стимулювання академічних обмінів між представниками 

вищих закладів освіти з країн-партнерів та сприяння їхньому 
довгостроковому партнерству. 

Назва:  Розвиток потенціалу мобільності для студентів вищих 
закладів освіти в країнах-партнерах/ MILETUS 

Проект: № 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP 
Тривалість: 36 місяців (2016-2019 рр) 
Вебсайт:  www.miletus.mnau.edu.ua  
Мета:          Розвиток потенціалу у сфері мобільності студентів в 

університетах Сербії та Україні, з метою підвищення шансів 
випускників до працевлаштування в компаніях, що 
працюють на міжнародному ринку, а також якості 
аспірантських досліджень 

Контакти:  Проф. д-р Торстен Блекер 
 Технологічний університет Гамбургу-Харбургу  
 Інститут бізнес-логістики і загального управління (W-2)
 Вул. Шварценбергер-Кампус 4; 21073 Гамбург, Німеччина 
 Teл.: +49 40 42878-3525 
 Email: logu@tu-harburg.de; сайт: www.logu.tu-harburg.de  

Національний університет 
«Києво-Могилянська академія» 
(Україна) 
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