Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Інститут вищої освіти НАПН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Спілка ректорів вищих навчальних закладів України
Національний Еразмус+ офіс в Україні
Британська Рада в Україні
Альянс USETI

V Міжнародна науково-практична конференція
«Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»
23 листопада 2016 р., м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, вул. Володимирська, 60, 2-й поверх, Зал Вченої ради





Напрями роботи Конференції:
Врядування у вищій освіті в контексті автономії та відповідальності університетів
Інтернаціоналізація вищої освіти
Розбудова національної системи забезпечення якості вищої освіти
Професійний розвиток персоналу університетів

Участь у Конференції візьмуть європейські експерти, члени Національної команди експертів з
реформування вищої освіти, представники закладів вищої освіти України. Участь європейських
експертів здійснюється за підтримки Британської Ради в Україні та Європейської Комісії.
Реєстрація учасників – до 16 листопада 2016 р.
 Реєстрація для участі у Конференції є обов’язковою. Форма для реєстрації розміщена на сайті
конференції.
 Реєстраційний внесок складає 300 грн. (покриває витрати на роздаткові матеріали, харчування
під час перерв, синхронний переклад, технічну та організаційну підтримку). Квитанція для оплати
розміщена на сайті Конференції.
 Заповнена реєстраційна форма та відсканована квитанція про оплату оргвнеску одночасно
надсилаються Оргкомітету на електронну пошту - ihed.conf@ukr.net.
 Зареєстрований Оргкомітетом учасник Конференції отримує лист-запрошення, який необхідно
роздрукувати, взяти з собою та пред’явити організаторам для отримання матеріалів.
Подання статей для публікації – до 20 жовтня 2016 р.
 До публікації приймаються статті лише зареєстрованих учасників Конференції. УВАГА!
Реєстраційний внесок НЕ покриває публікацію статті учасника.
 Стаття подається в електронному вигляді на електронну пошту Оргкомітету Конференції ihed.conf@ukr.net. Вимоги до статей розміщені на сайті Конференції.
 Оргкомітет здійснює технічну та змістовну експертизу статей та інформує автора статті про
результати експертизи. Оргкомітет залишає за собою право відбору статей та на їх основі
формування програми виступів під час Конференції.
 Статті учасників, рекомендовані Оргкомітетом до друку, будуть опубліковані до Конференції у
науковому фаховому виданні «Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта
України»» (галузь – педагогічні та філософські науки) за фінансової підтримки міжнародних
організаторів Конференції.
Cайт Конференції –
 Інститут
вищої
освіти
НАПН
України,
рубрика
http://www.ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html
Контакти Оргкомітету:
 e-mail: ihed.conf@ukr.net

«Ресурси

-

Конференція»:

 тел./факс: +38-044-28-668-04  тел.: 066-331-10-55 (Ольга)

