
Презентація проєктів Еразмус+   
 

Розбудова потенціалу вищої освіти конкурс 2020 
За участю ЗВО України 

 
INTERADIS 

CLIMAN 
COOPERA 



CLIMAN  
«Синергія освітніх, наукових, управлінських та 

промислових компонентів для управління кліматом  
та запобігання зміні клімату»  

■ Мета проєкту -  

допомогти університетам Грузії, Республіки Білорусь та 

України стати центрами розвитку досліджень управління 

кліматом  

для прискорення інтеграції у світовий кліматичний ринок  

шляхом застосування кращих європейських практик у сфері 

запобігання змінам клімату, адаптації та пом'якшення 

наслідків. 



 
 

CLIMAN  

Тривалість 

проєкту:  

15.11.2020 – 

14.11 2023 

Співкоординатор 

проєкту:  

Університет 

«КРОК», Україна. 

Координатор 

проєкту:  

Нідерландська 

бізнес-академія, 

Нідерланди. 

 

 

Цілі проєкту: 

■ Оновити магістерські програми, розробивши міждисциплінарний 
навчальний модуль «Кліматичний менеджмент». 

■ Створити консультаційні центри управління кліматом в університетах-
партнерах та забезпечити їхній сталий розвиток. 

■ Pозробити рекомендації для промислового, транспортного, 
енергетичного, туристичного секторів та місцевих органів влади у сфері 
запобігання та пом'якшення змін клімату. 



CLIMAN  
 

Партнери з ЄС:  

■ Університет Фоджа, Італія;  

■ Університет прикладних наук, Німеччина;  

■ Університет імені Міколаса Ромеріса, Литва;  

■ Університет Туріба, Латвія;  

■ Консалтингова компанія Халтгрен, 
Німеччина. 

Партнери з України:  

Харківський національний автомобільно-
дорожній університет;  

Національний університет "Львівська 
політехніка"; 

Партнери з Грузії:  

Державний університет імені Акакі 

Церетелі;  

Державний університет Батумі 

імені Шота Руставелі;  

 

Партнери з Білорусі:  

Поліський державний університет;  

Гродненський державний 

університет імені Янки Купали.  



COOPERA  
«Інтеграція дуальної вищої освіти в 

Молдові та Україні» 

Мета проєкту:  

■ впровадження дуальної вищої освіти (DHE) 
у країнах-партнерах,  

■ розвиток навичок працездатності,  

■ підвищення релевантності навчання 
студентів відповідно до потреб 
професійного світу,  

■ досягнення більшої економічної 
ефективності та соціальної інтеграції. 



COOPERA  
 

Цілі проєкту: 

■ Визначити потреби та вимоги компаній у різних галузях 
промисловості та бізнесу щодо дуальної вищої освіти; 

■ Розробити гнучку та універсальну модель дуальної 
вищої освіти; 

■ Апробувати розроблену модель, проаналізувати 
досягнуті результати;  

■ Надати рекомендації ЗВО щодо впровадження дуальної 
вищої освіти; 

■ Запропонувати зміни до законодавства/ нормативних 
актів, які допоможуть імплементувати нову форму 
освіти. 

Тривалість 

проєкту:  

15.01.2021 – 

14.01 2024 

Координатор 

проєкту:  

Академія 

економічної 

освіти Молдови 

 



COOPERA  
 Координатор проєкту:  

Академія економічної освіти Молдови. 

 

Партнери проєкту з ЄС:  

 Вища Школа Баден-Вюртемберг 
(DHBW), Німеччина; 

 Університет Лайда, Іспанія; 

 Варненський університет 
управління, Болгарія; 

 Академія Вищої Школи, Польща; 

 Інститут досліджень та розвитку 
європейської політики, Марібор, 
Словенія. 

 

. 

Партнери проєкту з Молдови:  

 Технічний університет Молдови; 

 Вільний міжнародний університет Молдови; 

 Міністерство освіти, культури та досліджень 
Молдови. 

 

Партнери проєкту з України:  

 Університет КРОК; 

 Ужгородський національний університет; 

 Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна; 

 Одеський національний економічний 
університет; 

 Міністерство освіти і науки України.  



INTERADIS  
«Інтеграція та адаптація іноземних студентів» 

Проєкт передбачає: 

■ Інтеграцію іноземних студентів до 
культурного, етнічного, соціального 
середовища України та 
Європейського союзу. 

■ Підвищення кваліфікації 
академічних працівників щодо 
особливостей роботи з іноземними 
студентами. 

■ Розбудову потенціалу міжнародних 
офісів, підвищення якості надання 
адміністративних послуг. 

 



 
 

 

■ Партнери з ЄС: Університет Фоджа, Італія; Східно-Баварський технічний університет Амберг-

Вайден, Німеччина; Університет імені Міколаса Ромеріса, Литва, Консалтингова компанія 

Халтгрен, Німеччина. 

■ Партнери з України: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

Україна; Національний університет водного господарства та природокористування, Україна; 

Одеський національний політехнічний університет, Україна; Маріупольський державний 

університет, Україна; Сумський національний аграрний університет, Україна; Харківський 

національний університет імені В.Н.Каразіна, Україна; Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Україна; Український державний центр міжнародної освіти, 

Україна;  

INTERADIS  

Тривалість 

проєкту:  

15.11.2020 – 

14.11 2023 

Співкоординатор 

проєкту:  

Університет 

«КРОК», Україна. 

Координатор 

проєкту:  

Нідерландська 

бізнес-академія, 

Нідерланди. 



Дякую за увагу! 
 

Університет КРОК 
international@krok.edu.ua  

mailto:international@krok.edu.ua

