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   Спільний європейський проект за участі партне-
рів з країн Європейського Союзу (Швеція, Велико-
британія, Ірландія, Португалія, Україна)

   Tempus - це програма Європейського Союзу, що
має за мету підтримку реформування вищої освіти
в країнах - партнерах шляхом посилення співпраці
тта поширення Європейських здобутків та цінно-
стей в галузі освіти.
   
   Програма Tempus триває з 1990 року.
   Tempus IV - 2007 - 2013.

   Проект NEFESIE фінансується в рамках четвер-
того конкурсу програми Tempus IV. Виконання
прпроекту було розпочато 15 жовтня 2012 р. і трива-
тиме він до 14 жовтня 2015 р.

Цей проект фінансується за підтримки Європейської
Комісії. Ця публікація відображує лише бачення авторів,
і Комісія не може бути відповідальною за будь-яке вико-
ристання інформації, що наведена в публікації.
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НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТНЯ
ІНФРАСТРУКТУРА УДОСКОНАЛЕННЯ

ІННОВАЦІЙНОЇ ТА
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ІТ-СТУДЕНТІВ

Контакти:
Генеральний менеджер проекту:
доктор Аріаніт Курті, доцент Ліннеус Університету,
е-mail: arianit.kurti@lnu.se, телефон +46 (0) 470-70 83 75.

Координатор проекту в Україні:
к.т.н Тетяна Шатовська, доцент Харківського національного
 уні університету радіоелектроніки,
e-mail: shatovska@gmail.com, телефон +380577021646

Основні відомості
Теmpus є програмою Європейського Союзу, яка підтримує
модернізацію вищої освіти в країнах-партнерах Східної
Європи, Центральної Азії, Західних Балкан та Середземно-
мор'я головним чином у рамках проектів співпраці
уніуніверситетів.

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ
Ліннеус університет (Швеція)
     Координатор проекту Темпус
     http://lnu.se/?l=en
Харківський національний університет
радіоелектроніки (Україна)
          Координатор проекту Темпус в Україні
     http://nure.ua
Одеський національний політехнічний університет
     http://next3.opu.ua
Національний університет "Львівська політехніка"
     http://www.lp.edu.ua
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і гауніверситет нафти і газу
     http://nung.edu.ua/index.html
Вінницький Національний Технічний Університет
     http://vntu.edu.ua
Університет Оксфорд Брукс (Великобританія)
     http://www.brookes.ac.uk
Університет міста Дублін (Ірландія)
          http://big.computing.dcu.ie/index.htm
Інститут ім. Педро Нунс Абревіатура (Португалія)
     http://www.ipn.pt
ІКЕА АВ (Швеція)
     http://www.ikea.com
Міністерство Освіти і науки України
     http://www.mon.gov.ua
КБ "КБ "Ю жноє" (Україна)
     http://www.yuzhnoye.com
Сігма Кудос (Швеція)
     http://www.sigmaukraine.com

Мета проекту
Основними цілями цього проекту є сприяння
синергії між академічними програмами, досві-
дом дослідженнь та інноваційних підприємств
в Україні. Це буде досягнуто шляхом створен-
ня трикутника знань з акцентом на студент-
сько-орієнтовану структуру на основі іннова-сько-орієнтовану структуру на основі іннова-
цій та підприємництва.
Метою цього проекту є стимулювання взаємо-
дії між академічними програмами, науково-
дослідними знаннями та бізнесом в Україні.
Це може бути досягнуто шляхом створення
трикутника знань з акцентом на студенто
орієнтовані структури на основі інновацій таорієнтовані структури на основі інновацій та
підприємництва.
Цілі, що мають бути досягнуті в проекті:
Визначення кращих моделей і структур для
співробітництва університету і компаній.
Розвиток інфраструктури, яка дозволить стій-
кість нової екосистемі співробітництва універ-
ситет-компанія.ситет-компанія.
Розвиток веб-порталу "Віртуальний Інновацій-
ний Простір" для підтримки контактів між
студентами, компаніями і університетами, а
також для здійснення передачі знань між учас-
никами.
Хід реалізації проекту:
1. Інновації та підприємництво влади в україн-1. Інновації та підприємництво влади в україн-
    ських університетах.
2. Керівні принципи для вирішення і підтрим-
    ки Трикутника знань на національному рів-
    ні.
3. Еко-система побудована для інновацій та
    підприємництва студентів.
4. ІТ-послуги для студентів, інновацій та під-4. ІТ-послуги для студентів, інновацій та під-
    приємництва.
5. Національний стандарт для інновацій і під-
    приємництва для магістрів ІТ.
6. Інновації в дії: пілотні проекти передачі
    знань.



ПОДІЇ ПЕРШ ОГО РОКУ ПРОЕКТУ
Перша координаційна зустріч партерів проекту Тем-
пус в м. Києві пройшла на високому організаційно-
му та представницькому рівні. Перший день зустрічі
було проведено в стінах Міністерства освіти і науки
України. Тут було донесено до керівництва освітнім
напрямком мету проекту, його важливість та здій-
сненність. сненність. Розвиток підприємництва та інноваційної
діяльності серед студентів ІТ напрямку в Україні ба-
читься українськими урядовцями важливим чинни-
ком працевлаштування та економічного розвитку в
Україні.

Переймання до-
свіду поперед-
ніх проектів

Темпус
м. Львів

15 - 18 січня
20132013

    Координаційна зустріч партнерів проекту в
м. Коімбра дала новий поштовх для ефективного
планування способів впровадження підприємниць-
кої складової навчання в українських університе-
тах. Бізнес інкубатор інституту ім. Педро Нунс по-
казав результативність поєднання класичного нав-
чання в межах унічання в межах університетської програми та реалі-
зації творчого потенціалу шляхом створення влас-
ного бізнес проекту.
    Мало місце активне планування програмного
забезпечення для віртуального інноваційного про-
стору, що дозволятиме поєднувати потенціал окре-
мих особистостей задля досягнення більш значу-
чих рчих результатів. Сайт віртуального простору (VIS)
                      http://vis.lp.edu.ua
     Координаційна зустріч в м. Харкові дозволила
зробити проміжний підсумов всього проекту. Оцін-
ка результатів проекту була здійснена також пред-
ставниками національного Темпус офісу в Україні.
Здійснено деталізацію подальшої роботи щодо роз-
витку екосистеми.
          Результати виконання проекту показують вико-
нання поставлених планів, більшу інтегрованість
команди членів проекту.

Координаційна зустріч м. Коімбра, Португалія
13 - 16 травня 2013 р.

Перша координаційна зустріч в м. Київ 5 - 7.11.2012 р.
     Було здійснено аналіз інноваційної діяльності се-
ред українських університетів. Проведено широке
опитування студентів ІТ спеціальностей. Результати
узагальнено та здійснено аналіз сучасного стану та
потенціалу. В рамках проведення досліджень було
здійснено семінар аналізу існуючих Темпус проек-
тів, з яких взятів, з яких взято їх основні результати, що значно
збільшило ефективність досягнення цілей проекту.

Координаційна зустріч м. Харків. 9-12.9.2013 р.

В аналізі приймало участь 97 українських ВНЗ 3-4
рівнів акредитації, які здійснюють підготовку бака-
лаврів, спеціалістів, магістрів для ІТ - галузі. Для
аналізу ВНЗ розподілені по містах та регіонах Ук-
раїни. Були проаналізовані:
1. Навчальні плани за усіма напрямкам підготовки
які віднякі відносяться до підготовки фахівців для ІТ - га-
лузі (за рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст»,
«Магістр»).
Рейтинг:
1-е   місце за кількістю ВНЗ з підготовки ІТ фахів-
ців займає м. Київ - 14%.
2-е  місце - м. Дніпропетровськ - 9%
3-е   місце ро3-е   місце розділили - м. Донецьк, м. Запоріжжя,
м. Харків по 7%.
4-е  місце - м. Львів - 5%.
5-е   місце розділили м. Житомир, АР Крим,
м. Одеса, м. Полтава -4%
Було опрацьовано 292 робочі програми з дисциплін
в яких розглядаються питання з інноваційної та
підприємницької діяльності при підготовці бака-
лаврів, спеціалістів, магістрів у ВНЗ України. Крім
того, були проаналізовані навчальні плани та зміст
планів, робочі програми з дисциплін підготовки за
спеціспеціальністю 8.18010012 Управління інновацій-
ною діяльністю з 14 ВНЗ України.

Цей проект фінансується за підтримки Європейської
Комісії. Ця публікація відображує лише бачення авторів,
і Комісія не може бути відповідальною за будь-яке вико-
ристання інформації, що наведена в публікації.




