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          Кіраýніцтва і  кіраванне зменамі  
          ý сістэме вышэйшай адукацыі 

       La MANCHE 
           Leading and Managing Change  

       in Higher Education 

          Праграма ТЕМПУС IV 

 
 

 

Праект “Кіраўніцтва і кіраванне зменамі ў сістэме вышэйшай 

адукацыі” скіраваны на мадэрнізацыю ў сістэме вышэйшай 

адукацыі ў Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне пры 

дапамозе: 

 

• павышэння кіраўніцкага патэнцыялу ва ўніверсітэтах, якія 

прымаюць удзел у праекце; 

• ініцыявання і правядзення пастаяннага дыялогу па пытаннях 

мадэрнізацыі вышэйшай адукацыі з удзелам усіх 

зацікаўленых бакоў; 

• заахвочваць удзел студэнтаў у працэсе прыняцця рашэнняў у 

сферы вышэйшай адукацыі. 

 

Кансорцыум праекта аб’ядноўвае 29 устаноў, 23 з якіх з рэгіёну 

Усходняга партнёрства – Арменіі, Беларусі,  Грузіі, Малдовы і 

Украіны. З боку Еўрапейскага саюза ў праект уключаны 5 краін – 

Балгарыя, Францыя, Грэцыя, Партугалія, Вялікабрытанія. 

 

                         Перыяд рэалізацыі праекта: 
                      15.10.2012 – 14.10.2015 

 

 

 

 



Партнеры 
па праэкту: 

 
МУК, АГАУ, 

ГГУ, ГИУА, 

 ЕГУ, БГЭУ, 

БТЭУ, ГГТУ, 

ВГТУ, КУ, 

 ГПУ, МУЧМ, 

ТГУ, КГУ, 

 МГУ, ГАУМ, 

БГУ, ЧГТУ, 

ВНУ, 

НТУХПИ, ЛАК, 

ЛНТУ, НУЛП, 

ОНЭУ, УФ, 

ИШ, 

 ПИБ, БУК, КЧ  

  

 

Канкрэтныя мэты праекта 

• вывучэнне лідарскіх навыкаў і мадэляў кіравання ў сферы вышэйшай 

адукацыі Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны; 

• даследаванне бягучых сацыяльна-эканамічных працэсаў у краінах 

пераходнага перыяду, якія прывялі да зменаў у сістэме вышэйшай 

адукацыі; 

• паспяховая перадача мадэлі лідарства і перадавога вопыту ў кіраванні 

зменамі ад універсітэтаў ЕС ва ўніверсітэты Арменіі, Беларусі, Грузіі, 

Малдовы і Украіны; 

• удасканаленне кіравання вышэйшага кіраўніцтва ва ўніверсітэтах  

Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны; 

•  супрацоўніцтва паміж універсітэтамі ЕС і Арменіі, Беларусі, Грузіі, 

Малдовы, Украіны для стварэння акадэмічнай сеткі і абмену 

перадавым вопытам у галіне кіравання ўніверсітэтамі; 

• стварэнне платформы для шырокага грамадскага дыялогу па-за межамі 

ЕС аб бягучых рэформах у вышэйшай адукацыі для актыўнага ўдзелу 

ўсіх зацікаўленых бакоў, заахвочванне ўдзелу студэнтаў у працэсе 

прыняцця рашэнняў у сферы вышэйшай адукацыі; 

• распрацоўка стратэгіі для кіравання зменамі ў сістэме вышэйшай 

адукацыі Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны; 

• павышэнне дасведчанасці аб неабходнасці мадэрнізацыі вышэйшай 

адукацыі ў ЕС і за яго межамі. 

 

Асноўныя віды дзейнасці і вынікі 

• аналіз лідарскіх і кіраўніцкіх навыкаў і мадэляў ва ўніверсітэтах Арменіі, 

Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны; 

• даклад Змяненне ўніверсітэтаў у пераходных грамадствах 

• даведнік  Інавацыйныя метады кіравання ў сферы вышэйшай адукацыі 

ў ЕС; 

• навучанне ў вобласці кіраўніцтва і кіравання зменамі ва ўніверсітэтах 

Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны;    

• стварэнне віртуальнага “мазгавога цэнтра”, з мэтай садзейнічання 

хуткім рэформам у галіне вышэйшай адукацыі ў Арменіі, Беларусі, 

Грузіі, Малдове і Украіне пры актыўным удзеле ўсіх зацікаўленых 

бакоў. 


