лашнікова

Розклад занять аспірантів Інституту вищої освіти НАПН України

освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій освіті» у дистанційному форматі

26.04-30.04.2021

р.

Понеділок

Вівторок

Вівторок

Вівторок

Середа

Середа

26.04.21

27.04.21

27.04.21

27.04.21

28.04.21

28.04.21

нд

нд

нд

нд

нд

нд

Досконалість

Досконалість

Досконалість

Досконалість

Досконалість

Дос конал ість

Практи ка

Іноземна мова та

викладання у вищій

викладання у вищій

викладання у вищій

викладання у вищій

викладання у вищій

викладання у вищій

викладання у

академічне письмо

освіті

освіті

освіті

освіті

освіті

освіті

закладах вищої

Модуль

Модуль

Модуль «Реа лізація

Модуль

Модуль

Модуль « Цифрові

Модуль «Звітна

Модуль

«Викл адач

«Планування

викладання у вищій

«О цінювання

« Цифровізація вищої

серв іси у освітньому

конференція з

« Написання

університету:

викладання»

освіті»

студента в контексті

освіти»

процесі закладів

практики

наукової статті»

профіль, ролі,

К. Трима

О. Паламарчук

вдосконалення

О . Базелюк

вищої освіти»

викладання у

М. Дебич

О. Базелюк

закладах вищої

освіти

академічна кар'єра»

викладання і

І. Власова

11:1~-13 : 15

9:00-11:00

-т-

14:00-16:00

навчання»

освіти»

О. Оржель

Ю. Скиба

9:00-11:00

11:15-13:15

14:00-16:00

9:00-11:00

Четвер

Четвер

Четвер

П'ятниця ·

П'ятниця

П'ятниця

28.04.21

29.04.21

29.04.21

29.04.21

30.04.21

30.04.21

30.04.21

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

Іноземна мова та

Кар'єра та

Кар'єра та

Інтернаціоналізація

Інтернаціоналі за ція

Особистість

Особистість

вищої освіти

вищої освіти

Середа

академіч не пи сьмо

персональна

персональна

студента та освітнє

студента та осв ітнє

ефективність

ефективність

середовище закладу

середовище закладу

досл'ідн и ка

дослідника

вищої освіти

вищої освіти
Модуль «Роль

Модуль « Підготов ка

Модуль «Ка р'єра

Модуль

Модуль

Модуль

Модуль

проєктни х заявок

дослідника у

« Інструменти

«І нтернаціоналізація

«Інтернаціоналізація

«Особисті сть

студентів в

(до сл ідницькі

контексті інтеграції

розвитку

вищої освіти:

вищої освіти:

студента й освітнє

університетському

гранти, гранти для

України до

персональної

національний та

програми

середовище закладу

врядуванні»

освітніх проєктів,

Європейського

ефективності

інституційний

міжнародної

вищої освіти:

Л . Червона

гранти на

дослідницького

дослідника »

виміри»

співпраці ЄС»

проблеми взаємодії

мобільність)»

простору»

В. Муромець

М. Дебич

С. Шитікова

та розвитку»

О . Оржель

Г . Чорнойван

14:00-16:00

9:00-11:00

11:15-13:15

14:00-16:00

9:00-11:00

11:15-13:15

В. Рябченко

14:00-16:00

11:15-13:15

