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Сучасні процеси трансформації системи вищої освіти України, її
активна інтеграція в європейське освітнє середовище стимулюють
вітчизняних науковців до вивчення та аналізу здобутків у сфері освіти країн
Європейського Союзу. Цікавим є досвід інтернаціаналізації системи вищої
освіти країн Центрально-Східної Європи, зокрема в галузі легкої
промисловості.
Глобалізація та інтернаціоналізація є невід’ємними рисами розвитку
легкої промисловості, однією з умов забезпечення конкурентоспроможності
виробництв даної галузі. Тому логічно, що вища професійна освіта даного
спрямування розвивається в тому ж руслі. Провідні ВНЗ країн ЦентральноСхідної Європи, зокрема й ті, що готують фахівців в галузі легкої
промисловості, стали цілеспрямовано та наполегливо входити в міжнародний
освітній ринок, перетворюючи знання, інновації та способи їх практичного
застосування на джерело прибутку [1, с.34; с. 284].
Одним з найбільш позитивних прикладів різновекторної міжнародної
діяльності у вищих технічних школах, зокрема в Чеській Республіці, є
діяльність по даному напрямку Технічного університету м. Ліберец (ТУЛ).
Інтернаціоналізація є однією з основних рис стратегічного плану розвитку
даного вищого навчального закладу, найважливішим пріоритетом якої є
посилення глобальної присутності університету на європейській та світовій
арені освітніх послуг. У документі «Стратегія інтернаціоналізації»
Технічного університету м. Ліберец [2], затвердженого Академічним сенатом
університету від 9 грудня 2014 року, викладені три чіткі пріоритети,
окреслені основні практичні ініціативи та перелічені показники, що
використовуються для оцінки ступеня виконання від запланованих цілей.
Огляд Стратегії інтернаціоналізації Технічного університету м. Ліберец на
2015-2020 рр. наведений нижче – таблиця 1.
Планомірна реалізація Стратегії інтернаціоналізації ТУЛ дозволила
даному ВНЗ станом на 2018 р. залучити до процесу навчання 586
міжнародних студентів та 53 міжнародних наукових співробітників,
заключити 56 двосторонніх угод та співпрацювати в рамках міжнародних
програм із 178 університетами-партнерами [2].
Тому, цілеспрямована та інтенсивна міжнародна діяльність вищих
навчальних закладів, в тому числі і галузі легкої промисловості, при активній
підтримці на державному рівні та з максимальним використанням
можливостей від повноправної участі в Болонському процесі може
забезпечити вітчизняним ВНЗ вийти на новий рівень розвитку і стати
активними та конкурентними гравцями як на державному, так і на
міжнародному ринку освітніх послуг.
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Таблиця 1 - Стратегія інтернаціоналізації Технічного університету м. Ліберец
на 2015-2020 рр.

Основні
цілі:
Практичні
ініціативи:

Орієнтовні
результати:

Пріоритет 1: Поглиблення міжнародної професійної співпраці ТУЛ з ключовими
партнерами
- поступово максимізувати участь ТУЛ у проектах та партнерських відносинах з іноземними
установами;
- збільшувати кількість двосторонніх та багатосторонніх угод з провідними зарубіжними
університетами, установами та підприємствами.
- участь у міжнародних конференціях та підтримка міжнародних публікацій;
- швидке і активне управління успішними проектами;
- посилення та розширення співпраці з партнерами з-за кордону;
- забезпечення проведення процедури захистів наукових робіт із присвоєнням наукових
ступенів науковцям з-за кордону та проведення процедури присвоєння вчених звань
професорсько-викладацькому складу;
- максимально ефективне використання членства ТУЛ у найбільших міжнародних
професійних організаціях;
- складання інформації про показники для процедури рейтингування TУЛ (в основному в
системах Higher Education Rankings та QS Ranking).
- очікуване збільшення кількості міжнародних проектів до 2020 р. заплановано на рівні 15%.

Пріоритет 2: Підвищення рівня інтеграції студентів та співробітників з-за кордону в
навчальній та дослідницькій сферах діяльності університету
- розглянути поточні недоліки в організації навчання іноземних студентів;
- коректувати нерівний розподіл іноземних студентів на окремих факультетах університету;
Основні
- залучати більшу кількість міжнародних академічних співробітників до навчальноцілі:
наукового процесу в ТУЛ.
Практичні - підготовка матеріально-технічної бази TУЛ та кампуса для збільшення кількості іноземних
ініціативи: студентів та співробітників;
- пропаганда навчальних програм ТУЛ за кордоном;
- збільшення кількості спільних/подвійних ступенів та програм, акредитованих на
англійській мові;
- визначення відповідних стимулів для підвищення привабливості навчальних програм TУЛ.
Орієнтовні - очікуване збільшення кількості іноземних студентів заплановано на рівні 10%;
результати: - збільшення кількості угод з партнерами в програмі Erasmus +;
- завершення картографування та систематизації двосторонніх проектів до кінця 2020 р.
Пріоритет 3: Ефективне використання програм мобільності студентів, академічних та
неакадемічних співробітників ТУЛ
- збільшити кількість студентів та співробітників, залучених в програмах мобільності
Основні
цілі:
Практичні - максимізація впливу мобільності;
ініціативи: - легкий доступ до інформації про стажування, навчальні заходи, робочі місця та ін.;
- посилення можливостей ТУЛ до збільшення рівня фінансування мобільності та
розробка стійкої моделі для фінансування інвестицій в процеси інтернаціоналізації TУЛ.
Орієнтовні - збільшення учасників програм мобільності заплановано на рівні 20%, втому числі
результати: студентів, що навчаються в університетах-партнерах за кордоном.
Джерело: опрацювання автора за TUL Internationalisation Strategy [Электронный ресурс] / Режим доступу:
https://www.tul.cz/en/international-office/international-cooperation/tul-internationalisation-strategy
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