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Воркшоп для викладачів "Вам не 
потрібен бренд 
викладача, якщо..." 

 РМУ при МОН запрошує взяти участь у дуже 
цікавому воркшопі для науковців про бренд 
викладача! 
 Андрій Шевчук більше 4 років працював на 
телеканалах 1+1 та Україна; 
• автор курсу в Kyiv Academy of Media Arts; тренер 

«Прогресильних», спікер Ukrainian Digital Forum;  
• навчав Rozetka / Gres Todorchuk / Megogo;  
• працює з Laba / креативним агентством McCann / PRentkovych agency / Unit School of Business 
 За півтори години інтенсиву ви отримаєте: 
→ нарешті зрозуміле пояснення: що таке бренд для викладача 
→ чіткі відповіді на питання: а навіщо він потрібен викладачеві і чи потрібен? 
→ зрозумілий план розробки платформи для свого бренду викладача 
→ чи можна викладачеві робити нестандартні речі і що йому за це може бути. 
Коли: вівторок, 8 червня 2021 Р. о 20:00 

 Колеги, знаю Андрія досить давно і раджу вам долучитись до цього 
воркшопу! Андрій досить компетентний та креативний фахівець, а його 
консультації дороговартісні, тому скористайтесь цією безкоштовною 
можливістю. 
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Erasmus Mundus Design Measures: 
гранти для вишів на підготовку 
спільних магістерських програм 

 Erasmus Mundus Design Measures — це грант, що допоможе українським закладам вищої 
освіти разом з міжнародними партнерами створити нові магістерські програми. Ви отримаєте 
до 55 000 євро на підготовку спільної програми, що пропонуватиме новий інноваційний 
інтегрований освітній курс в університетах. 
 У вас буде 15 місяців на роботу над проєктом. До співпраці можна також залучати інші 
організації зі сфер освіти та професійного розвитку.   
  Ви можете дізнатися більше про грант, правила участі та розрахунок бюджету в Керівництві до 
програми. 
 Це можливість для українських вишів, які планують залучити щонайменше двох партнерів 
серед закладів вищої освіти з країн ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Північної Македонії та 
Туреччини.  
 Що можна отримати: 
 Грант розміром до 55 000 євро, який профінансує адміністративні витрати, проведення зустрічей 
й досліджень та інші витрати, пов’язані з підготовкою спільних магістерських програм.  
 Що потрібно для участі: 
•  Якісно заповнена аплікаційна форма: мета, завдання, актуальність, методологія, ризики та 

вплив проєкту, а також команда, що буде працювати над його втіленням.  
•  Бюджет. 
•  Інші документи, зазначені у Керівництві до програми. 

 Дедлайн — 17 червня! 
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Детальна інформація!

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/224?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=256331084
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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Erasmus Mundus Joint Masters: 
гранти для вишів на 
впровадження спільних магістерських 
програм 

 Erasmus Mundus Joint Masters — це можливість для українських закладів вищої освіти, які хочуть 
впроваджувати спільні магістерські програми з партнерами з інших країн та приймати на навчання 
студентів з усього світу. Магістерська програма може стосуватися будь-якої галузі знань. 
 Грант покриває витрати закладу вищої освіти на впровадження спільної магістерської 
програми, стипендії повного забезпечення для студентів та інші витрати, пов’язані з викладанням на 
програмі. 
 Erasmus Mundus Joint Masters триває шість років. За цей час у вас буде щонайменше чотири 
випуски магістрів.  
 Ви можете дізнатися більше про грант, правила участі та розрахунок бюджету в Керівництві до 
програми. 
 Що можна отримати: 
 Грант покриє:  
• Організаційні витрати: оплату праці, промоцію тощо. Ви отримаєте близько 750 євро на 

одного учасника спільної освітньої програми.  
• Стипендії повного забезпечення для студентів: подорож, візи, трансфер, перебування. Ви 

отримаєте близько 1400 євро на одного учасника спільної освітньої програми в місяць.  
• Додаткові витрати для студентів з особливими освітніми потребами.  

 Що потрібно для участі: 
•  Спільно розроблений та повністю інтегрований навчальний план та процедури викладання, 

що відповідають стандартам Європейського простору вищої освіти.  
•  Промо-стратегія, яка допоможе студентам з усього світу дізнатися про вашу програму. 
•  Схема мобільності зарахованих до навчання студентів. Кожен студент має протягом 

щонайменше двох семестрів навчатися у двох різних країнах-членах програми поза межами 
своєї країни.  

•  План залучення науковців і запрошених викладачів. 
•  Можливість видати спільний або багатосторонній магістерський диплом від щонайменше 

двох університетів. 
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Детальна інформація!

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/225?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=256331084
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Конференція Going Global 2021 
 Станьте частиною найбільшого у світі 
відкритого форуму для лідерів у 
міжнародній вищій освіті, 
зареєструвавшись на конференцію 
Going Global 2021, яка 
відбуватиметься онлайн протягом 
трьох днів з 15 по 17 червня 2021 
року. 
 Щороку конференція Going Global 
гуртує лідерів у міжнародній вищій 
освіті, політиків та урядових міністрів для обговорення майбутнього глобальної освіти. Вона стає 
платформою для дискусій, отримання ідей, співпраці та нетворкінгу. 
 Цього року ми запрошуємо вас дослідити тему «Переосмислення міжнародної вищої освіти для 
постпандемічного світу» зі своїми колегами та спільно попрацювати над рішеннями. 
 Зареєструйтеся і ви зможете: 
• Послухати ідеї та дискусії лідерів думок у міжнародній вищій освіті наживо; 
• Взяти участь в інтерактивних воркшопах, що мають на меті дослідити ключові проблеми та 

виклики в освітньому секторі; 
• Познайомитися з новими людьми та підтримати вже існуючі контакти з колегами у нашому 

віртуальному просторі для нетворкінгу; 
• Відвідати віртуальну виставкову платформу і зустріти організації, які готові підтримати вас в 

досягненні цілей «глобалізації» вашої інституції;  
• Відкрити для себе новітні дослідження та ідеї експертів з міжнародної освіти у віртуальній 

галереї плакатів. 
 Теми конференції  
 Цього року ми будемо переосмислювати міжнародну вищу освіту для постпандемічного світу 
через три призми:  
• Студентський колектив, що змінюється; 
• Служіння постпандемічному суспільству;  
• Захист планети. 
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Детальна інформація!

https://www.britishcouncil.org.ua/going-global-2021?utm_source=UniSender&utm_medium=email&utm_campaign=255857528&utm_content=&utm_term=&fbclid=IwAR2UA8clF3eZjcorSa9RCv2MI-l67wjKADQLyEQ0Ve_llVx6fujmbbkrHW4
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Проєкт "Освітні Гранти 2021" 
 Програма розрахована для викладачів, 
які займаються розробкою нових або 
удосконаленням існуючих технічних курсів. 
Вона покликана запустити якісну хвилю 
трансформацій та підтримати тих, хто уже 
впроваджує кращі технології та зміцнює 
таланти.   
 Йдеться про курси, які викладаються в рамках наступних спеціальностей:  
   •  прикладна математика,  
   •  інженерія програмного забезпечення,  
   •  комп’ютерні науки та інформаційні технології,  
   •  комп’ютерна інженерія тощо.  
  У рамках гранту стипендіат програми «Освітні Гранти» отримує не лише фінансову підтримку, а й 
консультації від експертів. Конкурс є всеукраїнським. Подані заявки будуть оцінюватись за 
критеріями інноваційності, цілісності, масштабованості, регіональної складової.  

📋  Більше інформації про проєкт на сайті 

🕔  Коли: подача заявок триває до 30.07.2021 

📍  Де: Онлайн, пакет документів надіслати за поштою universities_cooperation@softserveinc.com  

Онлайн-тренінг Future News Worldwide 
 У світлі пандемії COVID-19 цього року конференція 
Future News Worldwide знову буде онлайн. Тема 2021 
року - „Клімат, COVID-19 та зростання дезінформації: 
як журналістика може найкраще служити кризовому 
світу”. 
 Future News Worldwide - це програма партнерства 
Британської Ради та деяких провідних світових медіа-
організацій. Метою є підтримка молодих людей у 
розвитку широкого кола журналістських навичок. 
 Щороку ми збираємо 100 найталановитіших та найвмотивованих студентів журналістів у світі, 
щоб провести інтенсивну програму їх підготовки. Учасники отримують ексклюзивні тренінги від 
провідних світових редакторів, телерадіомовників, письменників та репортерів, а також 
дізнаються, як видавці у всьому світі використовують технології для пошуку історій та реалізації їх. 
 Реєстрація до 8 червня. 
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Детальна інформація!

https://www.britishcouncil.org/future-news-worldwide?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=255857528
https://hubs.ly/H0GMzsj0
mailto:universities_cooperation@softserveinc.com
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Стипендія імені Вацлава Гавела на 
стажування на Радіо Свобода у Празі.  
 Зараз приймаються заявки на стипендію журналістів 
Вацлава Гавела 2022 року. Метою стипендії є підтримка 
прагнень журналістів з країн, яким не вистачає свободи 
та незалежності ЗМІ, щоб займатися своєю професією 
на підтримку плюралізму. Він натхненний вірою екс-
президента Чехії Вацлава Гавела у трансформаційну 
роль журналістики у боротьбі з тиранією та 
гнобленням. 
 Тривалість стипендії: 3 січня 2022 - 31 липня 2022.  
 Кінцевий термін подання заявок: 14 червня 2021 року.  

 

Телеграм-канал 
«РОЗВИТОК» 
 Оперативне інформування про можливості 
професійного та особистісного розвитку здобувачів 
вищої освіти.  
 Долучайте студентів! 

 

Анкета анонсу подій в БДПУ 
   Шановні викладачі,  використовуючи Google-форму ↓, ви можете надіслати інформацію про 
проєкт, захід чи ініціативу, яку ви організовуєте і хотіли би, щоб ця інформація була опублікована в 
Дайджесті можливостей.
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Відправити анонс!

РОЗВИТОК

Завантажити Телеграм

Детальна інформація!

https://pressroom.rferl.org/call-for-applications-vaclav-havel-journalism-fellowship-2020-2021?fbclid=IwAR3kPksc0fnd7ISAJF6VnzB7jm1lkB5zlOPJ47UgNwehlUFrlGchDV0SCK8&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=256331084
https://t.me/growth_edu
https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
https://telegram.org/dl?tme=681e56e194f6e439f4_946223101667545354
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