К.е.н., старшим викладачем кафедри фінансів, банківської справи та
страхування Купирою М.І. пройдено науково-педагогічне стажування
«Organization of education process, training programs, innovative technologies and
scientific work» Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Новий
Сонч, Польща за програмою що включала 5 модулів:

Модуль 1. Організація навчального процесу та підготовка студентів
в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University (30 год/1 кредит ECTS).
(1.1 Факультети та програми підготовки студентів в Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University. 1.2 Організація навчального процесу у Wyższa
Szkoła Biznesu - National-Louis University. 1.3 Лекції, практика та семінари за
напрямами підготовки).
Модуль 2. Інноваційні технології та інформаційне забезпечення
освітнього процесу (60 год/2 кредита ECTS). (2.1 Використання
інноваційних технологій в освітньому процесі. 2.2 Електронний університет.
Система CloudA. 2.3 Репозиторій університету та робота з електронним
бібліотечним фондом).
Модуль 3. Наука як основа освітнього процесу (30 год/1 кредит
ECTS). (3.1 Досвід наукової діяльності Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis
University. 3.2 Наукові проекти та наукові видання Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University. 3.3 Наукова робота та пріоритети наукових
досліджень
студентів).
Модуль 4. Академічна мобільність та
інтернаціоналізація навчального процесу (30 год/1
кредит ECTS). (4.1 Інтернаціоналізація навчального
процесу та можливості отримання освіти в Wyższa
Szkoła Biznesu - National-Louis University для студентів
з інших країн. 4.2 Академічна мобільність студентів як
органічна частина навчального процесу в університеті.
4.3 Поведінкова культура викладача в умовах
мультинаціонального студентського колективу).
Модуль 5. Інтеграція теорії і практики в освітньому процесі (30 год/1
кредит ECTS). (5.1 Поєднання теорії та практики в освітньому процесі. 5.2
Співробітництво університету з підприємствами та організаціями Польщі. 5.3

Практична цінність освіти, кар’єрні можливості та перспективи випускників
університету).
Дистанційна частина стажування (з 29 жовтня по 25 листопада) містила у
собі: вивчення організаційної структури університету та програм підготовки
через доступ до офіційного сайту університету; ознайомлення з примірниками
навчально-методичного забезпечення навчального процесу; вивчення досвіду
дистанційної освіти та проходження дистанційного курсу з предмету за
вибором, робота з репозиторієм університету та електронним бібліотечним
фондом; ознайомлення з примірниками віртуальних лекційних курсів
викладачів університету з різних дисциплін.
Очна частина стажування (з 26 по 29 листопада) містила у собі
презентацію університету, безпосереднє ознайомлення з матеріальнотехнічною частиною університету, аудиторну та позааудиторну роботу у
відповідності до змісту програми стажування, консультації, професійні
дискусії, роботу з бібліотечним фондом університету. Значну увагу було
приділено системі CloudA – Коледж у хмарі (інтегрована ІТ-система)
Мовою стажування була англійська.
Після завершення програми академічної мобільності отримано
сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (Certificate №
30/2019/2020 від 29.11.2019 р. (6 ECTS (180 hours)).

