Вища школа бізнесу у Вроцлаві
запрошує до участі
в міжнародній програмі підвищення кваліфікації освітян
вересень-жовтень 2018
Вроцлав, Польща
Мета: підвищення кваліфікації освітян, обмін досвідом, поглиблення наукової та академічної
співпраці між Україною і Польщею.
Програма адресована викладачам, науковим та адміністративним працівникам вищих навчальних
закладів, а також усім зацікавленим тематикою.
Напрями:
•
•
•

Фінанси та бухгалтерський облік
Управління
Туризм та відпочинок

Чисельність груп: 15-20 осіб.
Тривалість програми: 5 днів.
Терміни програми:10-14.09.2018, 17-21.09.2018, 24-28.09.2018, 15-19.10.2018, 22-26.10.2018.
Програма передбачає 108 годин аудиторного та самостійного навчання, складається із трьох
тематичних модулів: 1) соціальні компетенції, 2) сучасні тренди у галузях (за обраним напрямом), 3)
освіта та наука. Заняття мають практичний профіль і відбуваються у формі лекцій, майстер-класів,
навчальних візитів, лабораторної та самостійної роботи учасника. У рамках програми передбачена
також презентація Вищої школи бізнесу у Вроцлаві, її наукової та дидактичної діяльності, обмін
досвідом, ознайомлення із містом Вроцлав та регіоном Нижня Силезія.
Вартість участі у програмі – 200 євро включає:
•
•
•
•
•

навчання за обраним напрямом (презентації, різні форми занять);
навчальні матеріали;
індивідуальні консультації;
сертифікат участі у програмі українською та англійською мовами (за вимогою – польською,
російською мовою);
обіди у дні навчання.

Додаткові оплати:
-

Проживання у готелі Vega*** (800 метрів від університету): одномісний номер – 190
злотих/доба (45 EUR), двомісний номер – 115 злотих/доба (27 EUR) від особи. У вартість
включені сніданки;

-

Туристична програма (2 екскурсії – по Вроцлаву і по регіону Нижня Силезія):
екскурсія по Вроцлаву – близько 20 злотих (бл. 5 EUR)
екскурсія по Нижній Силезії – близько 100 злотих (бл. 25 EUR)

Учасники можуть самостійно забезпечити своє проживання та не брати участі у туристичній
програмі. Учасники стажування можуть брати із собою супроводжуючих осіб. Якщо це необхідно,
супроводжуючі особи оформлюють туристичні візи. Запрошення на навчання супроводжуючим
особам не надаються.
Усі учасники, які планують участь у програмі, повинні зареєструватися, заповнюючи онлайн
анкету: goo.gl/BngLBV .
Терміни реєстрації та оплати: щонайменше 3 тижні перед початком програми.
Додаткова інформація:
Юлія Вакула, Відділ міжнародної співпраці
Вища школа бізнесу у Вроцлаві
Тел. +48 71 333 11 18, +48 506 396 665
E-mail: julia.vakula@handlowa.eu

Програма підвищення кваліфікації
Перший день – Приїзд
Реєстрація і привітання учасників. Презентація Вищої школи бізнесу у Вроцлаві, освітньої пропозиції
та наукової діяльності. Обмін досвідом та добрими практиками. Почастунок.
Другий день – Соціальні компетенції
08.00 – 09.30 – Заняття із польської мови (факультативно)
10.00 – 13.00 – Майстер-клас із міжкультурної комунікації (PL/EN)
13.00 – 14.00 – Обід
14.00 – 16.00 – Майстер-клас із публічних виступів (PL/EN)
17.00 – Екскурсія по Вроцлаву (за бажанням)
Третій день – Тематика за обраним напрямом – Сучасні тренди в: Фінансах і бухгалтерському
обліку/Управлінні/Туризмі
08.00 – 09.30 – Заняття із польської мови (факультативно)
10.00 – 13.00 – Нові виклики в управлінському обліку (PL/UA/RU)/Сучасні аспекти управління (PL/EN)/
Tourism digital communication D2C – нові технології в туристичному маркетингу (PL/EN)
13.00 – 14.00 – Обід
14.00 – 16.00 – Практичне управління фінансами підприємства (PL/RU/EN)/Питання управління – нові
тренди – навчальний візит на підприємство (PL)/Сучасні тренди в туризмі – навчальний візит в готелі
(PL/EN/переклад українською).
Четвертий день – Освіта і наука
08.00 – 09.30 – Заняття із польської мови (факультативно)
10.00 – 13.00 – Сучасні мультимедійні презентації – лабораторні заняття (PL/EN)
13.00 – 14.00 – Обід
14.00 – 16.00 – Наукові дослідження у Польщі та світі (PL/EN)
П’ятий день – Екскурсія по Нижній Силезії (за бажанням)
Мови, якими можуть проводитися заняття:
PL – польська
EN – англійська
UA - українська
RU - російська

