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Важливим аспектом діяльності кожного університету є міжнародне співробітництво.
Контакти з вищими навчальними закладами інших країн дозволяють значно підвищити
кваліфікацію

співробітників

шляхом

проведення

спільних

наукових

досліджень,

організації стажування професорсько-викладацького та студентського складу, покращити
або розробити нові освітні програми та дисципліни, організувати обмін викладачами та
студентами, літні школи тощо. Розвиток міжнародного співробітництва впливає не тільки
на освітній рівень кожного окремого вищого навчального закладу, але й сприяє
наближенню освітньої структури України до європейських стандартів, що є дуже
актуальним сьогодні, коли ведеться мова про об'єднаний європейський освітній простір.
Метою даної концепції є встановлення шляхів подальшого розвитку міжнародного
співробітництва ЖДТУ з закордонними вищими навчальними закладами, державними і
недержавними організаціями і фондами, підвищення іміджу університету на світовій
арені.
Пріоритетні напрямки роботи відділу міжнародних зв’язків
 Розробка та подача заявок проектів багатосторонньої співпраці в галузі освіти і
науки – програми Еразмус +, Горизонт 2020, Программа співробітництва країн
Балтійського Регіону та ін.
 Реалізація програми індивідуальної мобільності – індивідуальні стипендіальні
програми, що пропонуються вітчизняними та закордонними установами та фондами
спільно з університетами партерами ЖДТУ.
 Робота в рамках договорів про співпрацю – читання лекцій провідними фахівцями з
закордонних навчальних закладів, участь в організації і реалізації міжнародних
конференцій, семінарів.
 Реалізація програм подвійних дипломів – реалізація існуючих та запровадження
нових програм.
 Реалізація інших заходів міжнародної співпраці – організація навчально-ознайомчих

візитів до закордонних навчальних закладів, інформаційне та організаційне
забезпечення заходів міжнародної співпраці.
Реалізація даної концепції передбачає роботу за наступними напрямками:


Участь в підготовці і реалізації міжнародних програм, проектів;



Залучення викладацько-студентського складу до виконання міжнародних
проектів;



Пошук і залучення до співпраці нових іноземних партнерів, фондів,
організацій;



Розробка і реалізація договорів про співробітництво з закордонними
партнерами;



Організаційно-інформаційна підтримка іноземних студентів, які навчаються в
ЖДТУ в рамках програм обміну;



Допомога співробітникам та студентам в оформленні візових документів в
рамках міжнародної діяльності університету;



Надання консультацій викладачам та студентам університету, пов’язаних з
пошуком можливостей фінансування при поїздці за кордон з метою навчання
або стажування;



Удосконалення управління міжнародною діяльністю університету;



Поширення інформації щодо досягнень університету на міжнародній ниві.

В результаті реалізації концепції розвитку міжнародної діяльності очікується:


Покращення

координації

співробітництва

між

та

планування

заходів

з

міжнародного

відділом

міжнародних

зв’язків

та

факультетами

(інститутом) та кафедрами університету;


Розширення міжнародних контактів необхідних для забезпечення освітньої та
науково-практичної

діяльності,

а

також

навчально-методичної

роботи

університету;


Підвищення якості підготовки студентів, а також зростання їх професійного
росту завдяки участі в міжнародних проектах, програмах.



Зростання кількості студентів завдяки відкриттю нових спеціалізацій/профілів,
доступу до програм подвійного диплому.



Підвищення іміджу ЖДТУ на національній та міжнародній арені.
Інформаційне забезпечення міжнародної діяльності

З метою підтримки і розвитку міжнародних зв’язків університету з освітніми і
науковими центрами зарубіжних країн та України, формування відповідного іміджу ЖДТУ

різні методи та форми сучасного інформаційного забезпечення, а саме:


Моніторинг та наповнення англомовної сторінки Інтернет-сайту ЖДТУ;



Організація

та

проведення

презентацій

для

студентського,

аспірантського/докторантського та викладацького складу щодо можливості участі
в міжнародних проектах, програмах;


Щоквартальна інформаційна розсилка електронною поштою відповідальним за
міжнародні зв’язки на факультетах (інституті) та кафедрах щодо можливостей
отримання грантів стипендій.

Організаційне забезпечення міжнародної діяльності
Загальний моніторинг розвитку міжнародної діяльності в ЖДТУ здійснює ректор.
Робочим

органом

для

координації

міжнародного

співробітництва

є

відділ

міжнародних зв’язків на чолі з начальником.
Відділ

міжнародних

зв’язків

здійснює

технічні

консультації з

майбутніми

партнерами, технічне і організаційне забезпечення участі представників ЖДТУ в заходах
за кордоном, організовує майстер-класи закордонних науковців в ЖДТУ, забезпечує
перекладацьку підтримку під час міжнародних заходів, бере участь в організації інших
міжнародних заходів.
Напрямок роботи пов’язаний з організацією міжнародних науково-практичних
заходів забезпечується першим проректором, деканами факультетів (директором
інституту), завідувачами кафедр.
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Concept of development of international cooperation for 2018-2020
International cooperation is an important aspect of work (activity) of any university.
Contacts with higher educational establishments of foreign countries let raise the level of
employees’ qualification. It can be done by means of joint research projects, faculty and
students internships and exchange, improvement or development of new training programs
and courses, summer schools etc. Development of international cooperation not only
influences educational level of each taken university but also promotes convergence of
Ukrainian educational system with European standards. It is especially topical nowadays
when the process of unified European space is under construction.
The purpose of this concept is to establish the ways of further development of the
international, the cooperation of ZSTU with foreign higher educational institutions, state and
non-governmental organizations and funds, and enhance the image of the University in the
world arena.
Priority directions of the department of international relations
-

Development and submission of applications for multilateral cooperation in the field of
education and science - Erasmus +, Horizon 2020, Country Cooperation Program
Baltic Region and others;

-

Realization of the program of individual mobility - Individual scholarships Programs,
that offered by domestic and foreign institutions and foundations together with
university partners ZSTU;

-

Work in the framework of cooperation agreements - reading lectures by leading
experts from Foreign educational institutions, participation in the organization and
implementation of international conferences, seminars;

-

Implementation of double diploma programs - realization of existing and introduction of
new programs;

-

Implementation of other measures of international cooperation - organization of study
visits to foreign educational institutions, informational and organizational support of
measures of international cooperation.
Implementation of this concept involves work in the following areas:

 Participation in preparation and implementation of international programs and
projects;
 Engaging faculty and students into the process of implementation of international
projects;
 Search and cooperation with new foreign partners, foundations and organizations;
 Development and implementation of agreements on cooperation with foreign
partners;
 Organizational and informational assistance to foreign students studying at ZSTU in
the framework of exchange programs;
 Helping staff and students to process visa applications within the framework of
international affairs of the University;
 Advising teachers and students on the issues related with the search for funding
opportunities when traveling abroad for studies or training.
 Improving the management of the international activities of the university;
 Dissemination of information on university achievements in the international field.
As a result of the implementation of the concept of the development of international
activities, it is expected:
-

Improved coordination and planning of international cooperation activities between
the international relations department and faculties(Institute) and university
departments;

-

Improving the quality of students' training, and improving their professionalism
growth through participation in international projects and programs;

-

The increase in the number of students due to the opening of new specializations /
rofiles,access to double diploma programs;

-

Improving the image of ZSTU in the national and international arena.
Information support of international activity

In order to support and develop the international relations of the University with
educational and the scientific centers of foreign countries and Ukraine, formation of the
corresponding image of ZSTU various methods and forms of modern information support,
namely:
 Monitoring and filling the English-language page of the ZSTU website;
 Organization and conducting of presentations for student,postgraduate / doctoral
and faculty members on the possibility of participation in international projects,
programs;

 Quarterly email newsletter responsible for International connections at the
faculties (institute) and faculties on opportunities receiving grants scholarships.
Organizational support for international activities
The general monitoring of the development of international activities in the ZSTU is
carried out by the rector.
The working body for the coordination of international cooperation is the department
international relations led by the boss.
The Department of International Relations carries out technical consultations with
future partners, technical and organizational support for the participation of representatives of
ZSTU in the events abroad, organizes master classes of foreign scientists at ZSTU, provides
translation support during international events, participates in the organization of other
international events.
The direction of work is connected with the organization of international scientific and
practical measures are provided by the first vice-rector, deans of the faculties (director
institute), heads of departments.
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