Дворівневі програми навчання електронній
комерції для розвитку інформаційного
суспільства у Росії, Україні, Ізраїлі

ПРОГРАМА ТЕМПУС
Програма підтримки модернізації
системи вищої освіти та сприяння
співпраці країн-партнерів
Програма фінансує міжуніверситетське співробітництво у сфері
розробки та вдосконалення навчальних програм, управління
університетами, взаємодії працівників сфери науки і
громадянського суспільства, партнерства науки і бізнесу та
структурні реформи у сфері вищої освіти.
Україна приєдналась до програми ТЕМПУС 29 квітня
1993р. у рамках програми в Україні (1993 -2006 рр) було
профінансовано більше 300 проектів з загальним
бюджетом більше 50 млн. євро

В рамках ТЕМПУС IV (2007-2013рр) за участю
партнерів з України реалізується 28 проектів

Навчання заради майбутнього:
формування нових навичок для
створення нових робочих місць
орієнтоване на студентів навчання
практичної спрямованості

Було подано 531 заявку на отримання ґранту
400 прийнято до розгляду –
63 заявки (12%) рекомендовано до фінансування

Розмір консорціуму
Обсяг бюджету проекту

Середнє

ECOMMIS

14 партнерів

19 партнерів

€ 848.000

€ 1.214.000

Затвердженний бюджет проекту € 1045342

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ

Країни ЄС:
3 університети; спеціалізована
компанія

Партнерські країни:
9 університетів, Асоціація випускників, Торгово-промислова палата Самарської
області, Кримське відділення УСПП, 3 урядові організації

УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК
ФОНТИС
FONTYS
Ейндговен Тілбург Венло

35 шкіл
Більше 200 бакалаврських програм на яких навчаються
40 000 студентів
34 магістерські програми,
4500 студентів

на яких навчаються

2500 викладачів
Річний бюджет 338,0 млн. Євро
Дохід від консалтингу , менеджменту проектів та
післядипломної освіти 40,0 млн. Євро на рік
www.fontys.edu

Університет технологій Ізраїлю

Technion

18 факультетів,

67 бакалаврських програм

12600 студентов,
107 партнерских ВНЗ в світі
25 місце у світовому рейтингу ВНЗ
2 нобелівські премії (2004 та 2011 рр)

Технічний університет Берліну
Один
з найбільших
технічних
навчальних
• One
of the largest Institutes
ofвищих
Technology
in
закладів
GermanyНімеччини
• •28.000
студентів
28.000
Students
• •72.000
навчальних
програм
72.000
Study programmes
• •Іноземні
партнери
у 35
країнах
світу
International
partners
in 35
countries
• •Бюджет:
Cooperation of science and industry
Урядові ґранти 268.6 млн €
• Budget:
Залучені кошти з інших джерел 145 млн. €
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ВІЛЬНЮСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ
VGTU
strategy
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
2011-2016 (6)
ҐЄДИМІНАСА
Quality
assurance systemпрограм – 12000 студентів
• 38
бакалаврських
• Implement international standards for performance
• 48 evaluation
магістерських
of HEI
програм – 2400 студентів
• Develop progress evaluation system
• 15
програм
PhD
• Increase
human
capacity of the units responsible for the
quality assurance mangement

• 40 міжнародних проектів, у т.ч. 7РП, ТЕМПУС,
ЄРАЗМУС
• Річний бюджет 37.7 млн. EUR ( 2010 рік)
www.vgtu.lt

Основні цілі проекту 2011 – 2014 рр
Вдосконалення викладання дисциплін у сфері ЕЕ-комерції
Створення чотирьох нових навчальних
курсів
Електронна комерція
Інтернет торгівля на фінансових ринках
та системах фондового ринку
Інформаційні системи для фінансового
аналізу і інвестицій
 Системи планування ресурсів
підприємств (ERP Systems)

П'ять нових модулів
Системи, орієнтовані на клієнта(CRM)
Інтернет маркетинг
Електронні системи документообігу
Правова основа електронної комерції
(національні та міжнародні стандарти
Сучасні системи захисту для
електронної комерції

Створення нової інфраструктури
Комп'ютерні класи для створення ERP-,
CRM-систем.
Мережа “Електронних бізнес офісів“ за
підтримки зацікавлених сторін

Три ділових гри практичної
спрямованості
Інтернет Торгівля;
Електронні Системи документообігу;
Інтернет маркетинг

