Академічна мобільність викладачів і студентів Економіко-технологічного
інституту імені Роберта Ельворті
Одним із найважливіших пріоритетів розвитку Інституту є його інтернаціоналізація
та підвищення рівня академічної мобільності викладачів і студентів. На даний час триває
робота щодо створення спільної магістерської програми з Сілезькою Вищою Школою
Управління ім. Генерала Єжи Зентка (м. Катовіце, Польща), яка реалізовуватиметься
англійською мовою, продовжуються переговори щодо стажування і обміну студентами і
викладачами із закладами вищої освіти Польщі, Словаччини, Казахстану.
Для підвищення рівня академічної мобільності студентів і викладачів Економікотехнологічного інституту були укладені договори про співробітництво та співпрацю з
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Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», Національним технічним університетом «Харківський політехнічний
інститут», Харківським технологічним університетом «ШАГ» та іншими закладами вищої
освіти, в межах цих угод реалізується обмін студентами, співробітництво у науковій,
інформаційній, навчальній сферах.
У 2019 р. Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті взяв участь у
міжнародному проекті «Дуальна освіта в діалозі» (м. Ерфурт, Німеччина), що
реалізовувався за підтримки Міністерств іноземних справ ФРН та України. В межах
проекту Голова Наглядової Ради Інституту П. Штутман та проректор І. Василенко
відвідали Вищу дуальну школу Gera-Eisenach та Ерфуртський університет з метою
вивчення досвіду організації дуальної освіти в Німеччині. За результатами візиту в ЕТІ ім.
Р. Ельворті були впроваджені елементи дуальної освіти за освітнім напрямком
«Маркетинг».
На базі Економіко-технологічного інституту регулярно проводяться міжнародні
інформаційні та науково-практичні проєкти. Так, у липні 2019 р. в ЕТІ відбулася відкрита
лекція Марка Бойтера, професора Падерборнського університету (Німеччина), на тему
«Блоги сприяють плюралізму. Можливості і проблеми ведення блогів в епоху цифрових
технологій». У лютому 2021 р. з відкритою лекцією про особливості дуальної освіти в
Німеччині та світі виступив представник Служби старших експертів Німеччини у сфері
дуальної освіти Ральф Вільгельм. Протягом 25 років на базі Інституту відбувається
щорічний конкурс HMC-Elvorty за підтримки HMC Projects in Central and Eastern Europe
(Велика Британія), переможці якого отримують можливість навчатися у провідних школах
Великобританії протягом 2-х років.
В умовах пандемії та обмеженості можливостей для реалізації академічної
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дистанційного навчання та комунікації. Так, у 2020-2021 рр. викладачі ЕТІ пройшли
міжнародне стажування в дистанційному форматі в університетах та наукових установах
Польщі (180 годин, С. Фрунза), Німеччини (160 годин, О. Гріднєва), Чеської республіки
(120 годин, Т. Жолонко). Також в дистанційному форматі викладачі і студенти Інституту
взяли участь у міжнародних конференціях, що відбувалися в Канаді (Т. Штець,
І. Ткаченко), Італії (О. Челідзе, Т. Штець, І. Ткаченко), Японії (І. Ткаченко, Р. Яковенко,
О. Павлова, С. Фрунза), Великій Британії (студенти Д. Круценко, М. Канеєвський,
І. Маслов).

