Заходи УАРМБО 2007 - 2008
2007
Cемінар «Адаптація принципів Болонського процесу в українську систему освіти»
17.01.07, 24.01.07, Київський гуманітарний інститут, м. Київ
Круглий стіл «Оцінка роботи та рейтингування викладачів»
31.01.07, Університет економіки і права «Крок», м. Київ
Семінар «Можливості вдосконалення педагогічної майстерності викладачів в контексті
Болонського процесу»
14.02.07, Донецький державний університет державного управління, м. Донецьк
Семінар для студентів випускних курсів «Побудова кар’єри в Україні»
22.02.07, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ
Круглий стіл «Оцінка роботи та рейтингування викладачів»
24.02.07, Львівський інститут менеджменту, м. Львів
V-й з’їзд УАРМБО Звітно-виборний
29.03.07, Національний авіаційний університет, м. Київ
Міжнародний семінар «Зворотній зв’язок зі студентами та бізнесом, як умова
забезпечення якості викладання», 15.05.07, Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Перший міжнародний Логістичний конгрес
у співпраці з Українською логістичною асоціацією
14.05.07, «Прем’єр Палас», м. Київ
12-а щорічна міжнародна конференція Європейської ради з бізнес-освіти"Співробітництво
СНД - ЄС у сфері бізнес-освіти,
1-2.06.07, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут,
Міжнародний університет фінансів, м. Київ
Семінар «Формування моделі ключових та професійних компетенцій в системі освітніх
стандартів вищої освіти України - технологія проектування та реалізації»
21.06.07, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
Національного банку України, м. Черкаси
Міжнародний практичний семінар «Європейський простір вищої освіти. Базові
концепції» (в рамках проекту WIPATH SCM-T015B05-2005 за програмою ТЕМПУС)
13-14.09.07, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ
V-та міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підготовки професійних
кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища»
у співпраці з Українською логістичною асоціацією
4-6.10.07, Національний авіаційний університет, м. Київ
Участь в урочистостях з нагоди 10-річного ювілею від дня заснування Інституту Реклами
07.10.07, м. Київ
Консультації з впровадження тренінгових технологій в навчальний процес
Західнодонбаського
Приватного Інституту Економіки та Управління, м. Павлоград
Дніпропетровської області (Н.М.Ушакова)
25-27.10.2007, м. Павлоград
Науково-практичний семінар «Проблеми менеджменту українських підприємств»
02.11.2007, Київський гуманітарний інститут, м. Київ
Круглий стіл "Актуальні питання партнерства системи додаткової професійної освіти та
бізнесу»
09.11.2007, Національний авіаційний університет, м. Київ

Майстер-клас «Як переформатувати навчальні плани?»
в рамках серії семінарів «Європейський простір вищої освіти. Базові концепції».
7.11.2007, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ
Друга Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”
14.11. 2007, Донецькой національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського, м. Донецьк
Семінар для студентів-випускників, викладачів та фахівців Центрів кар’єри вищих
навчальних закладів «Побудова кар’єри в Україні»
За участю представників компаній “Hudson Global Resources”, “Global Business Consulting”,
“AMAKO”
18.12.2007, Національний Авіаційний Університет, м. Київ
Участь в урочистостях з нагоди 5-річного ювілею від дня заснування Міжнародного
Гуманітарного Університету
21.12.08, м. Одеса
2008
Cемінар «Як стати успішним менеджером, або Квантова механіка лідерства»
18.01.2008, Міжнародний Гуманітарний Університет, м. Одеса
Майстер-клас «План навчальної діяльності викладача і студента (Силабус).
Побудова. Вимоги. Відпрацювання»
в рамках серії семінарів «Європейський простір вищої освіти. Базові концепції»
31.01.2008, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ
Міжнародний семінар «Розвиток механізмів взаємодії між університетом і бізнесом –
Європейський досвід» в рамках Проекту TEMPUS JEP 27238 2006 «Розвиток механізмів
співпраці між університетами та підприємствами в Східній Україні для навчання економіці і
менеджменту»
28.02. 2008, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків
Cемінар «Формування моделі ключових та професійних компетенцій в системі освітніх
стандартів вищої освіти України - технологія проектування та реалізації»
13.03.2008, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
Участь у Міжнародній спеціалізованій виставці «ЛОГІСТИКА»
У партнерстві з Українською логістичною асоціацією
7-10.04.2008, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»
Круглий стіл «Підготовка нової редакції Закону України «Про вищу освіту» - шлях до
євроінтеграції та університетської автономії» У співпраці з Мiжнародним фондом
«Вiдродження» та Консорціумом університетів «Університетська автономія – складова
громадянського суспільства»
17.04.2008, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ
Семінар «Співробітництво університетів та бізнесу: посилення ефективності
партнерства» в рамках Проекту TEMPUS JEP-25147-2004 «Університетсько-промислові
центри: модель для співробітництва»
15.05.2008, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», м. Харків
Семінар «Інформаційні технології в освіті»
29.05.2008, Одеський державний економічний університет, м. Одеса
Круглий стіл«Взаємодія університетів та підприємств: перспективи розвитку»
13.06.2008, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

Конференція «Професійна підготовка і перепідготовка кадрів у зв’язку з модернізацією
технічної бази пасажирських та вантажних транспортних терміналів»
У співпраці з Інститутом післядипломного навчання Національного авіаційного університету
19.06.2008, Міжнародна виставка «4Т», Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»
Літній Інститут УАРМБО
«Практична орієнтація навчання: як її забезпечити. Спрямування навчання на потреби
ринку праці»
30.06 – 05.07.2008, м. Ужгород
Круглий стіл «Інтерактивні ресурси якісної управлінської освіти»
12.09.2008, Львівський інститут менеджменту, м. Львів
Круглий стіл „Актуальні питання партнерства освіти та бізнесу для удосконалення
ринку праці” в рамках «Ярмарку з питань додаткової освіти та працевлаштування»»
23.09.2008, Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету,
м. Київ
Третя міжнародна науково-практична Конференція “Проблеми і перспективи
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”
11.11.2008, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського, м. Донецьк
Круглий стіл «Стан та перспективи реформування українських ВНЗ відповідно до
вимог кредитно-модульної системи» за результатами міжуніверситетського наукового
дослідження “Моніторинг стану реформування вищої освіти згідно із вимогами кредитномодульної системи у навчальних закладах – членах Асоціації”
12.11. 2008, Донецький державний університет управління, м. Донецьк
Міжнародна науково-практична конференція
«Виклики та потреби бізнесу ХХІ столітті»
28.11.2008, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

