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Іванчук Наталія,

кан ди дат еко н ом ічн и х наук,
старш ий викладач каф едри ек о н ом ічн о ї теорії, м е н е д ж м е н т у і м ар кети н гу
Н ац іон ал ьн о го у н івер си тету «О стр о зька академ ія»

у період з 24 квітня 2017 року по 28 квітня 2017 року пройшла
науково-педагогічне стажування на тему:
«ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЄВРО ПЕЙ СЬКИ Й ДОСВІД ТА ЙОГО
ВП РО ВА ДЖ ЕН Н Я У ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМ ІКИ ТА УПРАВЛІННЯ»
за сп ец іал ьн істю 072. «Ф інанси , б ан ківська справа і стр ахуван н я» в обсязі 2 креди ти ECTS (бо годин)

Nataliia Ivanchuk ,

PhD in Econom y
Senior Lecturer o f D epartm en t o f Econom ic Theory, M an agem en t and M arketin g
N ational University o f «O stroh A cadem y»

during the period from April 24, 2017 to April 28, 2017 participated
in a scientific and pedagogic internship on the topic:
«INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: EUROPEAN EXPERIENCE AND
ITS APPLICATION IN TRAINING IN ECONOMICS AND MANAGEMENT»
by the specialization 072. «Finance, B ankin g and Insurance» in the a m o un t o f 2 ECTS credits (60 hours)

Протягом проходження стажування
виконано наступні види робіт:
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Навчальне
навантаження

Форма роботи
Віртуальна екскурсія через офіційний
інформаційний портал університету
Підготовка тез науково-методичної
доповіді за обраною проблематикою та
участь в on-line семінарі
Індивідуальна робота з навчальнометодичними матеріалами
Разом

Type of work
Virtual tour via the official information
portal of the University
Preparation of theses of scientific
methodological report of the chosen topic
and participation in an online seminar
Individual work with educational and
methodological materials
Total

20 год
16 год
24 год

60 год

Програма науково-педагогічного стажування
виконана повністю.

ЛгсіЬеіо

Workload
20 hours
16 hours
24 hours

60 hours

The curriculum of scientific and pedagogical internship
is fully carried out.
Institutional internship coordinator.
Pawel Dziekahski
dr of Economics,
Wyzsza Szkoia Biznesu i Przedsiqhiorczosci
'-w Qsirowcu Sw. /

сїзЬ о /о ізіга

Rektor
Izabela Zaborowska
dr of Social Sciences,
Wyzsza Szkota Biznesu і Przedsiçbiorczosci
w Ostroweu Sw.

During the internship the following types
of works were carried out:
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International Relations Coordinator
Marta Dobrowolska - Wesolowska,
Department internship coordinator,
Wyzsza Szkoia Biznesu i Przedsiqbiorczosci
w Ostrowcu Sw.

