Scientific pedagogical internship
"Innovative educational technologies:
experience of the European Union and
its introduction into the process of
training philologists"

Staż naukowo-pedagogiczny
"Technologie innowacyjne w
oświacie: doświadczenie Unii
Europejskiej
oraz jego wdrożenie do procesu
przygotowania filologów i
pracowników medycznych"

Lublin, Republic of Poland
August 11-12, 2017

м. Lublin, Polska
11-12 sierpnia 2017 r.

Organizatorem stażu naukowo-pedagogicznego jest Lubelski Park NaukowoTechnologiczny S.A. (LPNT).
LPNT założono w 2005 r. w celu
ułatwienia
procesu
wymiany
wiedzy i technologii pomiędzy
przedsiębiorcami i naukowcami.
W
ramach
przeprowadzonych
przedsięwzięć LPNT zajmuje się
promocją innowacyjnej kultury,
łączy ośrodki naukowe, nawiązuje
współpracę pomiędzy oddziałami
naukowymi,
uczelniami
oraz
instytucjami naukowo – badawczymi w Polsce oraz w innych
państwach Europy.
Strona internetowa Parku Naukowo-Technologicznego: www.en.lpnt.pl
Strona internetowa miasta Lublin www.lublin.eu

Przewodniczący komitetu organizacyjnego
staż i naukowo-pedagogicznego:
dr Ilona Dąbrowska
Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

W stażu mogą uczestniczyć współpracownicy naukowo-dydaktyczni z wyższych
zakładów naukowych, współpracownicy naukowi z jednostek naukowych, osoby
przygotowujące się do habilitacji, doktoranci, osoby przygotowujące się do uzyskania
stopnia naukowego oraz studenci, którzy mają lub przygotowują się do uzyskania
wykształcenia filologicznego lub medycznego.
Certyfikat
o
odbyciu
stażu
naukowo-pedagogicznego
jest
dokumentem
potwierdzającym odbycie stażu w jednostce naukowej, w państwie będącym
członkiem Unii Europejskiej, w celu uzyskania stopnia docenta, tytułu profesora oraz
stopnia starszego badacza, zgodnie z paragrafem 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Nadawanie
stopni naukowych naukowcom oraz pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz jest
uwzględniany przy licencjonowaniu i akredytowaniu usług oświatowych.
Obciążenie naukowe stażu stanowi 3 punkty (108 godzin) i dzieli się
w następujący sposób:
► zapoznanie się z działalnością LPNT poprzez oficjalną stronę informacyjną - 12
godzin;
► opracowanie referatu naukowo-metodologicznego zgodnie z wybraną tematyką
(wg profilu pracy osoby ubiegającej się o stopień naukowych w zakładzie
dydaktycznym lub w zakładzie naukowym Ukrainy) - 36 godzin;
► praca indywidualna - 60 godzin.
Tematyka zagadnień naukowo-metodologicznych w referatach
► system wyższego kształcenia filologicznego oraz poziom kwalifikacyjny
przestrzeni kształcenia;
► analiza porównawcza polskiego i ukraińskiego wyższego kształcenia
filologicznego;
► kształtowanie współczesnego globalnego światopoglądu filologa;
► przeprowadzenie praktycznej i celowej reformy oświaty filologicznej oraz
zawodowego przygotowania filologów na podstawie kompleksowego zbadania
problemu, podejścia systematycznego oraz wdrożenia osiągnięć nauki
filologicznej i doświadczenia europejskiego;
► kierunki rozwoju kształcenia filologicznego na Ukrainie na etapie ich integracji
z europejską przestrzenią kształcenia;
► ustalenie istoty, genezy oraz prawidłowości w strukturalizacji, funkcjonowaniu
oraz organizacji zawodowego przygotowania filologicznego w państwach Unii
Europejskiej;
► osobliwości organizacji zawodowego przygotowania filologicznego w Polsce
w kontekście trendów ogólnych jej rozwoju w państwach UE;
► opracowanie
rekomendacji
dotyczących
przyszłościowych
kierunków
zastosowania kształcenia filologicznego UE na Ukrainie.

Informacja wsp. uczestnictwa
Forma uczestnictwa: stacjonarna.
Uczestnicy powinni do 11 sierpnia 2017 roku (włącznie) przesłać: 1) streszczenie
referatu naukowo-metodologicznego zgodnie z profilem pracy osoby zdobywającej
stopień naukowy w zakładzie naukowym lub dydaktycznym Ukrainy ; 2) wniosek;
3) skan potwierdzenia opłaty konferencyjnej przesłany na adres elektroniczny
fil@visnyk-juris.uzhnu.uz.ua. Tytuł pisma: NA STAŻ
Język streszczeń do referatów naukowo-metodologicznych: ukraiński, rosyjski,
polski, angielski.
Wymagania dotyczące referatów
naukowo - metodologicznych
► Objętość - od 2 do 5 stron format A-4 w edytorze tekstu Microsoft Word for
Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; czcionka - Times New Roman,
rozmiar- 14; odstęp - 1,5; odstęp pierwszej linii wcięcia - 1,25 cm; marginesy
- 2 cm;
► Kolejność rozmieszczania materiałów w streszczeniu referatów: tytuł
streszczenia (dużymi literami, czcionka - pogrubionymi); nazwisko i inicjały
autora (czcionka - pogrubiona); stopień naukowy, tytuł naukowy (jeśli jest),
stanowisko, miejsce pracy (nauki); tekst;
► Tytuł pliku powinien być podpisany w języku ukraińskim zgodnie z nazwiskiem
i inicjałami uczestnika konferencji (np.: Myronenko L.P_streszczenie);
► Źródła (bez powtórzeń) sporządza się w końcu teksu pt. "Literatura:". W tekście
źródła są zaznaczana w nawiasach kwadratowych z zaznaczeniem w nich
numeru porządkowego źródła wg listy oraz oddzielając przecinkiem - numer
strony (stron), np.: [5 s. 26].
Wzór sporządzenia streszczenia referatu

ZAWODOWE KOMPETENCJE WYKŁADOWCY
DYSCYPLIN FILOLOGICZNYCH JAKO GŁÓWNY CZYNNIK OSIĄGNIĘĆ STUDENTÓW

Myronenko L. P.
doktor nauk filozoficznych, docent
wykładowca Katedry Językoznawstwa
Winnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny
Winnica, Ukraina

Treść

Literatura:
1.

Kondrashova L. V. Koncepcja interakcji jakości moralnych i psychologicznych w treści

profesjonalizmu pedagogicznego/ L. V. Kondrashova - Zawodowe kształtowanie przyszłego nauczyciela:
przegląd monograficzny. - Krzywy Róg: Dumka, 2006. – S. 6 – 34.
Wzró wypełnienia wniosku

1. Nazwisko, imię, imię ojca uczestnika
2. Miejsce pracy, stanowisko
3. Stopień naukowy, tytuł naukowy (jeśli jest)
4. Telefon kontaktowy
5. E-mail
6. Adres korespondencyjny w celu przesłania materiałów konferencyjnych (imię
i nazwisko odbiorcy, ulica, budynek, mieszkanie, miasto (rejon, obwód,
województwo), kod pocztowy).

Informacja kontaktowa

Przedstawiciel kontaktowy
o współpracy międzynarodowej)

na

Ukrainie

(zgodnie

z

podpisaną

umowa

Bielov Dmytro – dr hab. nauk prawnych, profesor, profesor Katedry Prawa
Konstytucyjnego oraz Prawoznawstwa Porównawczego Użhorodzkiego Uniwersytetu
Narodowego, dyrektor Centrum Ukraińsko - Europejskiej Współpracy Naukowej.
Poczta elektroniczna: fil@visnyk-juris.uzhnu.uz.ua
Telefon: 068-992-04-11

