Використання досвіду «Познаньської політехніки»
для вдосконалення ОП
Проходження міжнародного стажування д.е.н., проф. Гудзь М.В. у
«Познаньській політехніці» в жовтні-грудні 2019 р. (з14.10.19 по14.12.19), на
факультеті «Промислового менеджменту». дозволило ознайомитися з
іноземним досвідом навчання та розробки освітніх програм, що було
використано під час розробки та вдосконалення ОП кафедри.
Вдосконалення освітньої програми відбувалося шляхом адаптивного
використання Положення «Про організацію навчання у Познаньській
політехніці» (Республіка Польща) в частині: 1. Організації навчального
процесу, 2. Побудови освітніх програм, 3. Засобів діагностики знань.
1. Ознайомлення з розробкою освітніх програм «Управління засобами й
процесами у підприємництві», «Управління підприємством майбутнього» за
спеціальністю та напрямом «Інженерія управління» засвідчило, що для
вибіркових дисциплін альтернативними обраються дві дисципліни, а не три
як у наших умовах.
2. Дисципліни альтернативні є спорідненими між собою, оскільки
забезпечують однаковий набір компетентностей здобувача вищої освіти. Ці
питання були вивчені обговорені на засіданнях кафедри. Очевидно, ці речі
слід упровадити в вітчизняну практику розробки освітніх програм.
3. Далі, важливим є питання стосовно засад верифікації отриманих
ефектів навчання та їх документуванню. У «Познаньській політехніці»
унормовано процедуру реєстрування (документування) ходу екзамену чи
іспиту, тобто основні і додаткові питання та повнота усіх відповідей
здобувача вищої освіти в тому числі і вумовах дистанційної (віддаленої)
освіти. Даний спосіб організації діагностики знань за віддаленого навчання
дозволяє: 1) верифікувати ефекти навчання; 2) забезпечити об’єктивність та
прозорість оцінювання; 3) отримати доступ до ефектів знань (вони
архівуються); 4) мати інструмент аргументації у разі Апеляційної скарги
здобувача вищої освіти.
Як один із результатів підвищення кваліфікації професора кафедри
економіки та митної справи Факультету міжнародного туризму та економіки
нашого університету, д.е.н. проф. Гудзь М.В., котра проходила міжнародне
стажування в університеті «Познаньська політехніка» (з14.10.19 по14.12.19),
факультет промислового менеджменту (м. Познань, Республіка Польща) по
програмі Івана Виговського за підтримки Президента Польщі, 17 грудня
2019 р. ректорами проф. Сергієм Бєліковим та проф. Томашем Лодиговські
підписано Меморандум про співпрацю міжуніверситетами «Познаньська
політехніка» та НУ «Запорізька політехніка»1, що відкриває добрі
перспективи для академічних обмінів викладачів і студентів, спільних
наукових проектів.
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https://zp.edu.ua/sites/default/files/konf/memorandum_pp_zp_2019.pdf

