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НАЗВА ПРОЕКТУ ТЕМПУС  
 

МЕТА ПРОЕКТУ  

-  Визначити існуючі лідерські навички та управлінські моделі у ВНЗ країн-партнерів. 

-  Проаналізувати на інституціональному рівні ефективні методики кооперації зі 

змінами, які сприяють модернізації. 

-  Впровадити систему ефективних управлінських змін європейських ВНЗ у ВНЗ 

країн-партнерів. 

-  Створити трансформаційний лідерський потенціал керівництва вищої ланки у ВНЗ 

країн-партнерів. 

-  Сприяти транснаціональному співробітництву та спільному вирішенню проблем 

серед експертів, менеджерів країн-партнерів та інших зацікавлених сторін у вищій 

освіті, а також активізувати лідерські ініціативи серед студентів. 

-  Розвивати і підтримувати контекстно-залежну стратегію для управління 

модернізованими змінами у вищій освіті в країнах-партнерах.  
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- на інституціональному рівні:  

Самооцінка і зовнішній аналіз лідерських та управлінських навичок і моделей у 
ВНЗ країн-партнерів.  

Розробка програми та рекомендаційних матеріалів з лідерства та управлінських 
змін. 

Зміцнення потенціалу молодих лідерів і жінок-лідерів.  

- на національному рівні:  

Вивчення процесу модернізації вищої освіти у країнах-партнерах і його впливу на 
ВНЗ.  

Визначення ефективних європейських моделей у галузі лідерства та 
управлінських змін.  

Проведення тренінгів з лідерства та управлінських змін, організація місцевих 
тренінгів, які спрямовані як на керівників, так і на адміністраторів ВНЗ країн-
партнерів.  

Організація національних конференцій з тематики змін, які сприяють модернізації 
у країнах-партнерах. 

Розвиток Стратегії для Управлінських змін у вищій освіті у країнах-партнерах. 

- на міжнародному рівні: 

Сприяння транснаціональному співробітництву лідерів європейських ВНЗ і ВНЗ 
країн-партнерів та інших зацікавлених сторін у вищій освіті за допомогою 
віртуального науково-дослідного інституту. 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ  
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Віртуальна фабрика ідей 

 Сайт проекту: http://www.lamanche-tempus.eu/ 

 

 Віртуальна фабрика ідей: La Manche VTT 

 

 Дискусійне питання: нагальні потреби у сфері 

впровадження змін у вищій освіті 

 

Дякуємо за увагу! 
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