МЕРЕЖА
ВИПУСКНИКІВ-ПІДПРИЄМЦІВ
Даний проект фінансується
Європейською Комісією
тривалість проекту:
1 грудня 2013 року – 30 листопада 2016 року
Номер проекту:
№ 544521-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES
Загальна інформація
Мета та завдання проекту:
-

створення спілок у ВНЗ, пов’язаних із підприємницькою діяльністю;

-

створення

міжнародної

підприємницької

мережі

університетів,

експертів, зовнішніх партнерів, компаній і підприємців;
-

зниження рівня безробіття випускників шляхом підтримки молодих
підприємців та створення робочих місць і можливостей стажування в
стартапах (start-ups);

-

сприяння активній роботі випускників та дії як рольових моделей для
інших асоціацій випускників;

-

створення фандрейзінгових структур (кожен ВНЗ-учасник повинен
стати фінансовонезалежним наприкінці фінансування проекту EANET).

Напрями діяльності за проектом:
-

створення бази даних потенційних членів;

-

складання каталогу ключових пропозицій з послуг;

-

створення мережі випускників;

-

з’єднання мереж університетів;

-

організація подій і пропозицій щодо послуг;
інституціоналізація мережі (наприклад, асоціація/об'єднання);
збір коштів (членські внески, спонсорська допомога, пожертви) задля
гарантування стійкості результатів проекту.

До складу консорціуму входять наступні партнери:
 Університет прикладних наук Амстердаму, Нідерланди – грант-холдер
 Молдовська Економічна Академія, Молдова
 Бєльський державний університет імені Алеко Руссо, Молдова
 Ясський університет імені Олександру Іоана Куза, Румунія
 Кагульский державний університет імені Богдана Петричейку Хашдеу,
Молдова
 Центр розвитку вищої освіти Consult GmbH, Німеччина
 Вільний університет Берліна, Німеччина
 Грузинський технічний університет, Грузія
 Державний університет імені Іллі Чавчавадзе, Грузія
 Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
Україна
 Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
 Університет КРОК, Україна
 Університет Кутаїсі, Грузія
 Міністерство освіти і науки Грузії, Грузія
 Міністерство освіти і науки України, Україна
 Міністерство освіти Республіки Молдова, Молдова
 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Україна – координатор проекту від України
Очікувані результати:
-

налаштована мережа випускників;

-

ВНЗ-партнери переймуть позитивний досвід у Амстердамського
університету прикладних наук, ефективна модель

використовуватиметься ВНЗ країн-членів ЄС, а також ВНЗ-партнерів
інших країн.
-

Створення взаємовигідної ситуації як для молодих засновників, так і
для випускників-підприємців.

-

Проект має на меті створення довготривалого ефекту, тому що члени
EAN є цільовою групою, що надаватиме як безоплатні, так і платні
послуги.

Координатор від університету: перший проректор Александров Володимир
Вікторович
Контактна особа: начальник відділу міжнародних програм та академічної
мобільності Ю.М.Маханьова
E-mail: int.dep@karazin.ua
Тел. +38 (057)705-09-54

