НАВЧАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОМУ
ВИРІШЕННЮ СУПЕРЕЧОК ЯК ПІДХІД
ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
Даний проект фінансується
Європейською Комісією
тривалість проекту:
1 грудня 2013 року – 30 листопада 2016 року
угода про надання гранту
№ 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR
Загальна інформація
Мета та завдання проекту:
•

розробка навчальної програми курсу з альтернативного вирішення

суперечок;
•

модернізація навчальних програм відповідних існуючих курсів в

університетах країн-партнерів;
•

розробка нового практично орієнтованого магістерського навчального

плану з економічного права та альтернативного вирішення суперечок. В
поєднанні з сучасними методами викладання, які враховують європейський
досвід наукового керівництва та направлені на магістрів та викладачів, курс
базується на навчальних та дослідницьких матеріалах; він також включає в
себе компоненти вивчення іноземних мов, електронних ЗМІ та дистанційного
навчання;
підвищення професійної та педагогічної кваліфікації викладачів в країнахпартнерах та модернізація викладацької інфраструктури.

Напрями діяльності за проектом:
•

Розробка навчального плану магістерської програми;

•

Розробка магістерської програми та супроводження її виконання;

•

Розробка навчальних матеріалів для магістерської програми;

•

Модернізація бакалаврських курсів;

•

Організація літніх шкіл для викладачів та студентів;

•

Розбудова навичок співробітників університетів-партнерів та технічна

підтримка навчального процесу;
•

Пілотна підготовка студентів-магістрів.

До складу консорціуму входять наступні партнери:
1. Університет Потсдаму, Німеччина — грант-холдер
2. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
3. Білоруський республіканський союз юристів, Білорусь
4. Білоруський державний університет, Білорусь
5. Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
6. Хмельницький університет управління та права, Україна
7. Університет Лінк Кампус, Італія
8. Університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща
9. Вільнюський університет, Литва
10. Вища школа імені Болеслава Марковського в Кельцах, Польща
11. Гродненський державний університет імені Янки Купали, Білорусь
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна є координатором
робіт від України.
Очікувані результати:
I.

Розроблена магістерська програма;

II.

Навчальні матеріали для магістерської програми;

III.

Розповсюдження результатів проекту.

Сайт проекту: http://tradir.bsu.by
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

