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 МЕТА ПРОЕКТУ  

 

• модернізація вищої освіти країн Партнерства шляхом 
формування лідерських та управлінських 
компетентностей  в менеджерів університетів та 

інціювання безперервного діалогу із питань реформ 
вищої освіти між відповідними стейкхолдерами. 



СКЛАД ПАРТНЕРСТВА  

 
Координатор  

•International University College (BG) 

Партнери із ЄС 

•University College Birmingham, UK 

•Clevercherry.com, UK 

•University of Thessaly, GR 

•AgroSup Dijon, FR 

•Instituto Politecnico De Bragança, PT 

 



Партнери із України 

• Черкаський державний технологічний університет 

• Східноукраїнського національного університету імені  

• Володимира Даля 

• Національний технічний університет "Харківський 
політехнічний інститут« 

• Львівська комерційна академія  

• Луцький національний технічний університет 

• Національний університет «Львівська політехніка» 

• Одеський національний економічний університет 

 



Очікувані результати на інституціональному 
рівні 

 
•Власне оцінювання та зовнішній аналіз лідерства 
та менеджерських вмінь та моделей в університетах 
Партнерських країн 

•Проведення заходів спрямованих на формування 
компетентностей включаючи розробку методичних 
рекомендацій щодо лідерства та менеджменту змін в 
університетах 

•Тренінги тренерів із лідерства та менеджменту змін 
для менеджерів та адміністраторів університетів 
країн Партнерів  

•Формування Стратегії Менеджменту Змін Вищої 
Освіти в країнах партнерах  

 



Очікувані результати на національному рівні 
 

•Вивчення процесу модернізації вищої освіти 
в країнах Партнерах та його впливу на ВНЗ 

•Проведення національних конференцій із 
питань модернізації вищої освіти в країнах 
Партнерах 

•Формування компетеностей лідерства в 
молодих лідерів уныверситетів 

 

 



Віртуальний Центр Думки  

(La Manche Virtual Think Tank (VTT)) 

Основна ідея – віртуальна платформа для 
обміну думками стосовно попередньо заданих 
тем, які пов’язані із змінами у вищій освіті 
країн партнерів 



Групи стейкхолдерів, які 
планується залучити VTT 

• Представники університетів, які не належать 
до консорціуму 

• Студенти 

• Представники влади 

• Бізнес-лідери 

• Представники громадянського суспільства 

• Представники організацій, які займаються 
гендерною рівністю  

 



Віртуальний Центр Думки  

• Доступ www.lamanche-tempus.eu 

• Попередня реєстрація 

 

 

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


Структура Віртуального Центру 
Думки проекту La MANCHE 

• Головна сторінка 

• Документація VTT 

• Перелік тем, які можна обговорювати 

• Дискусія, яка відбувається в секції 
“Consultation section” 



Документація Віртуального Центру Думки 
La MANCHE 

• Місія, візія та цінності 

• Етичний кодекс 

 



Консультаційна секція 

(Consultation section) 

• Функціонує як блог 

• Всі партнери та стейкхолдери мають змогу 

додавати коментарі, а також завантажувати 

фотографії і файли 

• Підсумки дискусії будуть узагальнені в ессе з 

приводу політики змін в вищій освіті 

 



http://lamanche-
tempus.eu/index/registration/3 



http://lamanche-
tempus.eu/index/apage/think_tank 



http://lamanche-
tempus.eu/index/page/167 





Дякую за увагу! 


