
Звіт про міжнародне стажування в рамках програми Еразмус +

Цього року наш університет вперше долучився до міжнародної програми

мобільності викладачів та студентів Еразмус +. Наш університет має декілька

партнерських  програм  з  Словацькими,  Польськими  та  Словенськими

навчальними закладами.

У період 16-21 березня проходила міжнародне стажування в Університеті

Матея  Бела,  м.  Банська  Бистриця  (Словаччина)  старший  викладач  кафедри

фінансів і кредиту Волошина Оксана Василівна. 

Програма стажування була досить  насичена і  включала  ділові  зустрічі,

проведення лекцій та участь у спільних заняттях.



Першого  дня  відвідала  Еразмус  офіс  факультету  економіки.  Вивчила

структуру офісів програми Еразмус та ознайомилася з основними принципами

роботи  персоналу.  Також  було  обговорено  механізм  та  організацію

документообігу в рамках студентської мобільності та мобільності викладачів. 

Цього ж дня відбулася зустріч з заступником декана факультету економіки

УМБ Хусамом Муса. Основною метою візиту було ознайомлення з навчальними

програмами  студентів  факультету  економіки  та  напрацювання  напрямків

удосконалення навчальних програм магістерського рівня з метою розширення

можливостей кредитної мобільності студентів.

Цікавим також стало ознайомлення з роботою Е-навчального порталу. В

рамках  цього  порталу  ведеться  повний  облік  робочого  часу  викладача  та

студента. Здійснюється оперативний обмін навчальними матеріалами та іншою

інформацією.



Наступного  дня  відбувалися  зустрічі  з  працівниками  департаменту

фінансів і обліку. Голова департаменту Петер Пісар зазначив, що вони мають

позитивний досвід  співпраці з українськими університетами та українськими

студентами. Висловив зацікавленість у співпраці не лише в рамках програми

Еразмус,  а  в  інших  проектах.  Головний  редактор  фахового  видання  Марта

Орвіска запропонувала співпрацю з обміну науковими публікаціями. В рамках

договору  співпраці  наші  викладачі  можуть  друкувати  результати  своїх

досліджень  у  їхньому  науковому  журналі  в  обмін  на  друк  результатів  їх

викладачів у нашому. Мова видання словацька та англійська.

Плідною  виявилася  зустріч  з  студентами  PhD.  Саме  в  їх  офісі  було

облаштоване робоче місце для нашого викладача. 





Останньою  відбулася  зустріч  з  проректором  університету  Матея  Бела

Мареком Дрімалом. Під час розмови були закріплені напрямки співпраці наших

університетів.  А  саме  продовження  участі  наших  викладачів  та  студентів  в

програмі  Еразмус + в наступних навчальних семестрах,  участь у словацьких

програмах обміну студентів та спільна організація міжнародної конференції на

базі  факультету  економіки  і  управління  Кременчуцького  національного

університету  імені  Михайла  Остроградського.  Також  були  обговорені

перспективи  участі  нашого  університету  в  консорціумі  університеті  на

наступному рівні програми Еразмус – CapacitiBuilding. 



Програмою стажування передбачалося читання лекцій в обсязі 8 годин з

дисципліни Інвестиційний менеджмент. 

Також  Волошина  Оксана  відвідала  заняття  з  курсу  Міжнародний

фінансовий менеджмент (ведучий лектор – доц. Х. Мусса і  асистент лектора

Я. Дадо).  Під  час  лекції  обговорювалися  актуальні  проблеми  зовнішніх

інвестицій та їх ролі у розвитку країни. Також піднімалися питання посилення

політичних ризиків та їх згубний вплив на міжнародні фінансові системи.





Культурний  обмін  традиціями  відбувався  в  рамках  екскурсійних

подорожей  Бансько-бистрицьким  краєм.  Крім  екскурсії  історичним  центром

міста Банська Бистриця,  учасники програми Еразмус відвідали місто Зволен,

яке  було  другим  за  розміром  адміністративним  центром  Словаччини.  Гарні

спогади  залишилися  від  відвідання  Зволенського  та  Пустого  замку, а  також

місцевого театру.







Загальні результати стажування викладача можна оцінити як позитивні,

оскільки  під  час  ділових  зустрічей  досягнуто  домовленостей  по  ключових

напрямках співпраці наших університетів.


