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Розвиток та актуалізація програм міжнародної кредитної мобільності ERASMUS+KA1
сприяють розширенню освітніх та кар’єрних можливостей студентської молоді в НТУ «ХПІ».
Так, студентка кафедри організації виробництва та управління персоналом Валерія Новік,
учасниця програми академічної мобільності ERASMUS+KA1, успішно пройшла семестрове
навчання в Економічному університеті в Катовіце (Польща) та вступила на навчання за
програмою подвійних дипломів між НТУ «ХПІ» і Вищою школою управління охороною праці
(WSZOP) (на знімку зліва в центрі).
В результаті Валерія отримала диплом магістра з управління інноваціями в НТУ «ХПІ» та
польський диплом за спеціальністю «Менеджмент». Дипломну роботу на тему «Дослідження
можливостей інноваційного бізнесу в Україні в контексті інноваційної політики Європейського
Союзу» вона підготувала під керівництвом професора Ольги Ігорівни Савченко і отримала
диплом з відзнакою.
Освітня програма спеціалізації «Підприємництво: створення і ведення інноваційного
бізнесу», випускницею якої стала Валерія Новік, була впроваджена на кафедрі організації
виробництва та управління персоналом в рамках виконання проекту TEMPUS «BUSEEG-RU-
UA»: Набуття професійних і підприємницьких навичок через освіту та консультування».
Навчальний план та методико-дидактичне забезпечення спеціалізації були розроблені
викладачами економічного факультету НТУ «ХПІ» за координації Віденського економічного
університету (Австрія).
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«Мені пощастило перемогти в конкурсі на участь у програмі мобільності, оголошеному в НТУ
«ХПІ», – говорить Валерія Новік. Студентка відзначає професійну підтримку та
зацікавленість працівників міжнародного відділу нашого університету. Саме вони
допомагали вирішувати безліч питань щодо оформлення та супроводу стажування.
Валерія відзначає, що її вразили перші ж дні навчання в Польщі, де все робиться для
створення відповідних умов, за яких студентам було б цікаво й комфортно навчатися та
пізнавати цінності Європейської спільноти. Викладачі та вся атмосфера Економічного
університету в Катовіце сприяли швидкій адаптації ERASMUS студентів.
«Після року мого перебування в Катовіце, я отримала відповідні знання та знайшла дуже
багато вірних друзів з різних країн. Навчилася розуміти людей, ефективно працювати в
команді. Це був справжній іспит на ефективні крос-культурні комунікації, який всі ми склали
на відмінно.
Зараз я стою на порозі великих можливостей і перспектив і стверджую, що найголовніше в
житті – це знання. Якщо людина перестає вчитися, вона перестає жити, – вважає Валерія. –
У цьому проекті я отримала величезний запас знань, який допоміг мені розпочати мою
професійну кар’єру та відкрив подальші європейські перспективи».
Ще одна учасниця програми ERASMUS + KA1, Олена Борисюк (знімок справа), випускниця
ЕК факультету 2017 р., зазначає, що участь у проекті міжнародної кредитної мобільності
стала дуже важливим етапом в її житті та професійному розвитку. Проект включав
семестрове навчання студентів в Економічному університеті в Катовіце з перезаліком в НТУ
«ХПІ» ECTS кредитів за попередньо визначеними навчальними курсами.



«Завдяки програмі я мала можливість отримати європейський досвід навчання, відчути
мультидисциплінарність навчального процесу, відвідувала лекції не тільки польських
професорів, але і професорів з Хорватії та Південної Кореї, які ділилися з нами
особливостями системи освіти в своїх країнах, знайомили зі своєю національною культурою,
– розповідає Олена. – Цей досвід допоміг мені отримати роботу мрії. Своє резюме на сайті
пошуку роботи я розмістила о 23.00. Вже наступного дня о 10 ранку я отримала 2
запрошення на співбесіду, а потім і запрошення на роботу.
Зараз працюю маркетологом у компанії, яка займається промисловим обладнанням, і досвід
навчання в Європі в моєму резюме відіграв вирішальну роль».
Ми звертаємо увагу студентської спільноти на можливості, які дає програма Європейського
союзу ERASMUS + KA1 і закликаємо вас активно брати участь у заходах з відбору для участі
в міжнародній кредитній мобільності, що проводяться в університеті. Будьте більш
цілеспрямованими і долучайтеся до можливостей, які надає активна інтернаціоналізація
НТУ «ХПІ».


