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Certificate
sc i e n t i fi c and p ed a go g ie in te r n s h ip
dr Oleksandr Novoseletskyi
Associate Professor of the Faculty of Econom ics
from National University of Ostroh Academ y (Ukraine)
from 01.12.2018 till 01.03.2019
did a didactic and scientific internship in the field of social sciences, humanities sciences
at the units of local governm ent, public m anagem ent, adm inistration
W ramach stażu podjęto następujące działania:
1) zapoznawano się, dokonano oceny i porównania ustawy o
szkolnictwie wyższym Polski i Ukrainy,
2) zapoznano się z funkcjonowaniem szkoły wyższej w Polsce i
Ukrainie,
3) zapoznano się z zakresem prowadzonych badań naukowych i
realizowanych publikacji naukowych obu Uczelni,
4) zapoznano się z metodologią realizowanych badań naukowych
w naukach społecznych,
5) odbyto zajęcia w zakresie specjalności stażysty (Matematyczne
modele rowoju ekonomicznego; Modelowanie i analiza
oczekiwań;
Modelowanie biezpieczeństwa ekonomicznego;
Indykatywne planowanie i diagnostyka ewentualnego
bankructwa przedsiębiorstwa; Modelowanie i zarządzanie
portfelem depozytów gospodarstw domowych; Modelowanie i
analiza inowacyjnego rozwoju przesiębiorstwa; Charakterystyki
systemowe; Wspomaganie komputerowe w zarządzaniu
ryzykami; Systemy wspomagania decyzji komputerowych;
Organizacja informacyjnych zasobów systemów na podstawie
technologii mobilnych agentów programowych).

Within the internship, the following aspects were undertaken;
1) comparing the higher education law in Poland and Ukraine;
2) knowledge of the functioning the higher education institutions in
Poland and Ukraine;
3) learning the scope of scientific research and publications of both
Universities;
4) learning the methodology of carried scientific researches in
social sciences;
5) held classes in the field of trainee specialization (Mathematical
models of economic development;
Modeling and analyzing
expectations; Modeling of economic security; Indicative planning
and diagnostics of possible bankruptcy of the enterprise; Modeling
and managing the household's deposit portfolio; Modeling and
analysis of enterprise innovation development; System
characteristics; Computer-aided risk management; Computer
decision support systems; Organization of information resources
basis on the technology of mobile program agents).
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