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Щодо виконання міжнародного
грантового проекту
програми ЄС Erasmus+
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За результатами проведеного у 2015 році першого конкурсу Програми Еразмус+ за
напрямом КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти І Capacity Building іп the Field of Higher
Education ЄС ERASMUS+ Європейською Комісією було відібрано проект «QUAERE-562013-EPP1-2015-1-PL-EPPКA2-CBHE-SP - Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі
європейських стандартів та рекомендацій» за участі СумДУ.
З метою організації роботи щодо ефективного виконання завдань, передбачених у проекті,
реалізації інтересів університету, розширення напрямків міжнародного співробітництва із
закордонними партнерами та створення умов для подальшого залучення УНІверситету до
міжнародних грантових програм

НАКАЗУЮ:
1. Створити робочу групу для виконання проекту програми ЄС Erasmus+ «Система забезпечення
якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» у складі:
Керівник - помічник ректора з питань менеджменту якості, начальник бюро із забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти Леус Д.В.
Основні виконавці: ректор Васильєв А.В., проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної
діяльності

та технічного

забезпечення

Любчак

В.О.,

начальник

організаційно-методичного

управління Юскаєв В.Б., начальник відділу міжнародного співробітництва Кириченко К.І.,
начальник навчально-методичного відділу Скляр І.Д., декан факультету підвищення кваліфікації
викладачів Костюченко Н.М., начальник відділу ліцензування, акредитації та статистики
Могильний В.В., начальник центру вебометрії та веб-маркетингу Фільченко Д.В., керівник групи
грантових програм відділу міжнародного співробітництва Горобченко О.М.

2. Під час виконання проекту залучати, за необхідності,
фахівців із професорсько-викладацького

до складу робочої групи ВІДПОВІДних

складу та осіб, що навчаються.

3. Загальну координацію

щодо участі університету у проекті, виконання запланованих

згідно з встановленими

етапами та термінами,

загально-представницькі

функції покласти на начальника відділу міжнародного

контроль діяльності

завдань

робочої групи, а також
співробітництва

Кириченка К.І.
4. Робочій групі роботу в рамках проекту координувати з відділом міжнародного співробітництва
та готувати щопівроку

анотовані

звіти про виконану роботу на ім'я проректора

з науково

педагогічної роботи, міжнародної діяльності та технічного забезпечення Любчака В.О.
5. З метою врахування потреб університету
загально-організаційного
кореспонденцп
передбачених

з

супроводу

ІНоземними

робіт:

партнерами,

при виконанні вищезазначеного
ведення

принципової

організашю

проектом, облік отриманих результатів

проекту, функції

проектної

участі

документації

уншерситету

у

та

заходах,

- покласти на групу грантових програм

відділу міжнародного співробітництва (відповідальна особа - керівник групи Горобченко О.М.).
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної

роботи,

міжнародної діяльності та технічного забезпечення Любчака В.О.
7. Начальнику загального відділу довести цей наказ до відома усіх осіб, які зазначені у наказі.

Ректор

А.В. Васильєв

Проект наказу вносить:
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В.О. Любчак

