
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про стан і перспективи розвитку академічної мобільності здобувачів 

вищої освіти та НПП Університету” 

від 29 травня 2020 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Центру міжнародної 

освіти та співпраці Т. Штанько, Вчена рада зазначає, що виконання завдань 

інтеграції у міжнародний освітній простір відповідно до стратегії 

інтернаціоналізації є одним із пріоритетних напрямів розвитку Університету. 

У 2019-2020 навчальному році реалізувались програми мобільності у 

співпраці з університетами Польщі (Вроцлавський економічний університет, 

Університет Яна Павла ІІ в Кракові) та Румунії (Університет Тімішуари). За 

цими програмами на даний момент навчаються 2 студентів Університету. Було 

прийнято 7 викладачів з партнерських закладів вищої освіти: Вроцлавського 

економічного університету (Польща), Економічного університету Познані 

(Польща), Університету Пардубіце (Чехія), стажерку з університету (Paris III 

Nouvelle Sorbonne, Франція) та студентку з Вроцлавського економічного 

університету.  

У рамках програми ERASMUS+ напряму KА2 «Нарощування потенціалу 

в сфері молоді» у різних підприємствах Португалії стажувалась проф. М. Барна. 

Поза межами ґрантових програм, на підставі угод про співпрацю та академічні 

обміни у підвищенні кваліфікації за кордоном прийняли участь ряд викладачів 

Університету: доц. Б. Кабаці (в Органах державної влади і управління м. 

Вільнюс, Латвія; м. Рига, Литва; м. Варшава, Республіка Польща); проф. П. 

Куцик, Т. Штанько (Zhejiang Xipei Education Technology Co., Ltd, м. Ханчжоу, 

Китайська Народна Республіка); доц. Ю. Миронов (Лодзький університет, 

Республіка Польща); доц. М. Топорницька (Університет м. Ле-Ман, Франція); 

доц. О. Колянко (Університет соціальних наук, м. Лодзь, Республіка Польща); 

доц. Г. Оверко (Кембриджський університет, Велика Британія); проф. П. Куцик 

(м. Гомель, Республіка Білорусь); проф. Т. Лозова (Вища суспільно-

господарська школа, м. Пшеворськ, Республіка Польща); проф. П. Куцик, доц. 

М. Голинська (Кооперативний коледж, м. Манчестер, Велика Британія); доц.  

Н. Попович (Інститут  шкіряної промисловості, м. Лодзь, Республіка Польща); 

доц. М. Чік (CLM Conculting, м. Варшава, Республіка Польща). 

Протягом семестру навчались або продовжують навчатись у зарубіжних 

університетах п'ятеро студентів: двоє в Університеті Страсбургу (Франція), 

двоє у Вроцлавському економічному університеті (Республіка Польща), одна в 

Університеті м. Лодзь. Важливим напрямом міжнародної мобільності студентів 

залишається проходження літніх стажувань за кордоном. 

Укладено ряд попередніх угод з іноземними університетами для 

отримання фінансування в рамках програми ERASMUS+, результати яких 

будуть оголошені у липні-серпні після розгляду документів Європейською 

комісією. 



Співробітники Центру міжнародної освіти та співпраці систематично 

інформують підрозділи Університету про нові можливості для співробітництва 

у сфері вищої освіти, сприяють поданню заявок для участі у конкурсах на 

отримання грантів освітніх програм ЄС, супроводжують подальшу реалізацію 

міжнародних проектів у межах Університету. 

Для студентів регулярно проводяться Інформаційні дні та презентації 

освітніх програм Європейського Союзу. Інформацію про усі заходи Центр 

оперативно розміщує на сайті Університету та у чергових виданнях журналу 

“Студентський меридіан”. 

Для подальшого розвитку академічної мобільності здобувачів вищої 

освіти та НПП Університету 

 

вчена рада ухвалила: 

1. Завідувачам кафедр до 5 червня 2020 р. подати у Центр міжнародної 

освіти та співпраці інформацію щодо участі науково-педагогічного персоналу у 

закордонних стажуваннях, конференціях, симпозіумах і т.д. за період з 

1.08.2019 дотепер. 

2. Центру міжнародної освіти та співпраці продовжувати активно 

співпрацювати із Студентською радою Університету у пошуку нових 

можливостей та партнерів для розширення академічної мобільності, навчання в 

іноземних закладах вищої освіти. 

3. Директору Інституту, деканам факультетів, гарантам освітньо-

професійних програм максимально сприяти у навчальній та соціальній 

адаптації здобувачам вищої освіти іноземних навчальних закладів, які 

навчаються в Університеті за програмами академічної мобільності. Більш 

активно застосовувати електронні комунікативні засоби для підтримки 

студентів ЛТЕУ, що навчаються за індивідуальним графіком та перебувають на 

навчанні за програмами академічної мобільності закордоном.  

4. Науково-педагогічним працівникам, які успішно пройшли стажування 

у провідних вітчизняних та іноземних закладах освіти, організовувати та 

проводити семінари на відповідних факультетах і кафедрах з метою обміну 

набутим досвідом та ознайомленням з найкращими прикладами організації 

освітнього процесу. 

5. Центру міжнародної освіти та співпраці, інститутам, факультетам 

розміщувати на інформаційних веб-сторінках і друкованих виданнях всі 

матеріали, що засвідчують академічну мобільність здобувачів вищої освіти та 

науково-педагогічних працівників. Використовувати фото- і відео-матеріали, 

що відображають змістовні моменти стажування, тощо. 

6. Директору Центру міжнародної освіти та співпраці Т. Штанько на 

виконання ухвали у тижневий термін підготувати проект наказу. 

7. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора 

проф. Барну М. Ю. 


