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Modernisation et DEveloppement 

de cours Professionnalisés 

 
 

Коротка назва проекту:  TEMPUS «MODEP» 

Багатонаціональний спільний проект 

Пріоритет – Реформування навчальних планів і програм 

Тривалість проекту: січень 2009 – грудень 2011 

Програма фінансування ЄК: 

Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 

Сума гранту програми Темпус: € 1 328 063 

Цільова група:  студенти програм підготовки бакалаврів і магістрів 

Отримувач гранту: 

Університет Овернь-Клермон 1, 

Франція 

Відповідальна особа: 

Maurice Chenevoy, телефон: +33473 17 7700 

Контакти: maurice.chenevoy@u-clermont1.fr 

Консорціум: 

 Університет Овернь-Клермон 1, 

Франція 

 Університет м. Порто, Португалія 

 Західний університет 

м. Тімішоара, Румунія 

 Університет «Овідіус», Румунія 

 Економічна академія Молдови 

 Кагульський державний 

університет «В.Р. Хаздеу», 

Молдова 

 Балтський державний 

університет, Молдова 

 Білорусько-російський університет, Білорусь 

 Гомельський державний університет ім. 

Франциска Скорини, Білорусь 

 Університет Шуаіб Дукалі, Марокко 

 Київський національний торговельно- 

економічний університет, Україна 

 Донецький національний університет економіки 

і торгівлі ім. Туган-Барановського, Україна 

 Полтавський університет споживчої кооперації 

України, Україна 

 Львівська комерційна академія, Україна 

 Маріупольський гуманітарний університет, 

Україна 

Мета та завдання проекту: 

Введення загальних професійних курсів рівнів Лісанс (L3) (бакалавр) і Мастер (М1 і М2) 

(магістр) в галузі менеджменту підприємств та адміністративних закладів, адаптованих до 

потреб професійної підготовки в університетах Білорусі, Молдови, Марокко й України та 

відповідно до положень Болонському процесу. З наданням українського та французького 

дипломів за спеціальністю «Менеджмент» по завершенню курсів. 
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Напрями діяльності за проектом: 

1. Розроблення нових навчальних курсів. 

2. Підготовка університетських кадрів (викладачів, адміністраторів, техніків) для кращої 

професіональної педагогіки. 

3. Оснащення університетів необхідним обладнанням (матеріальна база, програмне 

забезпечення тощо) для забезпечення навчання відповідно до міжнародних стандартів. 

4. Організація в університетах-партнерах відділів зв’язків з підприємствами для 

встановлення постійних контактів з виробництвом. 

Очікувані результати: 

  Проходження стажування у Франції пілотною групою з 16 українських студентів з 4-х 

вищих навчальних закладів. 

  Обладнання   комп’ютерного   класу   (включаючи   сервер)   на   10   робочих   місць  для 

студентів і одного робочого місця для викладача, у кожному з українських ВНЗ для 

поглибленого вивчення іноземної мови та окремих спеціальних дисциплін. 

  Забезпечення    комп’ютерних   класів    навчальними   програмами   для   поглибленого 

вивчення іноземної мови та окремих спеціальних дисциплін. 

  Підвищення  рівня  професійної  підготовки  студентів  в  сфері  менеджменту  за  двома 

напрямами: приватний менеджмент і державний менеджмент. 

  Забезпечення мобільності студентів. 

Координатор проекту від України: 

Київський національний торговельно-економічний університет www.knteu.kiev.ua 

Відповідальна особа: 

Валерій Миколайович Сай 

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків 

Контакти: тел.: +38 044 5314950, факс: +38 044 5314959; 

е-адреса: say@knteu.kiev.ua; bel@knteu.kiev.ua 

Web-site проекту: http://www.knteu.kiev.ua/narod_gr.php 
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