СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
Хмельницького університету управління та права
імені Леоніда Юзькова на 2021 – 2025 роки
Преамбула
Стратегія
інтернаціоналізації
Хмельницького
університету
управління та права імені Леоніда Юзькова (далі – Університету)
спрямована на поглиблення міжнародної співпраці, посилення зв’язків із
іноземними і міжнародними освітніми та науковими установами.
Стратегія сприяє підтримці розвитку міжнародного потенціалу
Університету загалом та науково-педагогічних працівників зокрема,
розвитку міжнародного виміру співпраці у сфері освітньої (навчальної,
наукової,
методичної,
організаційної)
роботи.
Стратегія
інтернаціоналізації є складовою частиною Стратегії розвитку
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
на 2021–2025 роки та відповідає Стратегії розвитку вищої освіти в Україні
на 2021–2031 роки а також Стандартам і рекомендаціям Європейського
простору вищої освіти (ESG).
Стратегія інтернаціоналізації Університету супроводжується
інтенсифікацією міжнародного обміну на рівні здобувачів вищої освіти та
науково-педагогічних працівників, запровадження культури відкритості,
толерантності і підтримки з метою залучення до освітнього процесу
іноземних здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та наукових
працівників,
інтенсивного
використання
переваг
міжнародного
середовища для власного інноваційного розвитку.
Мета – формування системи ефективного використання освітнього
потенціалу Університету з урахуванням пріоритетів і потреб як України,
так
і
іноземних
партнерів,
а
також
надання
якісних
конкурентоспроможних освітніх послуг громадянам іноземних країн.
Стратегічні цілі:
1. Удосконалення якості освітніх послуг через впровадження кращих
світових практик, виконання спільних освітніх проектів, надання освітніх
послуг іноземним здобувачам вищої освіти.
2. Розширення переліку стратегічних векторів співпраці із
міжнародними партнерами, враховуючи міждисциплінарні напрями
навчальної танаукової діяльності.
3. Розширення (розвиток) географії міжнародного співробітництва та
міжнародних контактів Університету, необхідних для досягнення

ефективних результатів по всіх напрямах міжнародної діяльності з метою
входження Університету до світової та європейської освітньо-наукової
спільноти.
4. Створення можливостей для міжнародної комунікації у
неакадемічних видах діяльності, толерантної взаємодії студентів і
викладачів, швидкої інтеграції іноземних студентів і викладачів у
студентське і академічне середовище Університету.

У навчальній діяльності
Операційні цілі:
забезпечення особистісного та професійного зростання здобувачів
вищої освіти Університету шляхом набуття фахових, мовних та
міжкультурних
компетентностей,
що
забезпечать
їх
конкурентоспроможність, у тому числі на міжнародному ринку праці;
забезпечення доступу членів академічної спільноти до сучасних
інноваційних освітніх практик, спільних міжнародних проектів, грантів,
міжнародної технічної допомоги, інших ресурсів;
розвиток партнерських відносин з іноземними закладами вищої освіти
з метою створення можливостей для міжнародної комунікації здобувачів
вищої освіти, науково-педагогічних працівників, науковців, їх інтеграції в
сучасний глобальний академічний простір;
запровадження освітніх програм навчання іноземних здобувачів вищої
освіти.
У науковій діяльності:
Операційні цілі:
розширення можливостей залучення наукових та науково-педагогічних
працівників, здобувачів вищої освіти Університету до виконання спільних
міжнародних наукових проектів;
проведення міжнародних конференцій, форумів, тематичних круглих
столів тощо за участю іноземних учасників;
стимулювання публікаційної активності науково-педагогічних та
наукових працівників Університету в авторитетних міжнародних
виданнях, які входять до баз Web of Science, Scopus та ін.;
публікування спільних наукових видань із науковцями іноземних
закладів вищої освіти;

сприяння участі науковців Університету у редакційних колегіях
наукових видань закордонних закладів вищої освіти;
формування сприятливих умов для підготовки, підвищення
кваліфікації, наукових стажувань науково-педагогічних та наукових
працівників Університету за кордоном;
створення умов іноземним аспірантам та докторантам для проведення
спільних наукових досліджень в Університеті;
створення спільного з іноземними партнерськими закладами вищої
освіти програм підготовки аспірантів на здобуття наукового ступеня PhD.
У сфері міжнародного партнерства:
Операційні цілі:
імплементація моделі міжнародного співробітництва Університету в
його стратегію розвитку та інші локальні нормативно-правові акти з
регулювання його діяльності;
відбір найбільш ефективних організаційних форм розвитку
міжнародного співробітництва;
ідентифікація існуючих та потенційних партнерів з урахуванням
загального контексту розвитку країни, її політики, пріоритетів, культури,
освітнього потенціалу.
У сфері міжкультурних комунікацій:
Операційні цілі:
розвиток міжкультурних компетентностей усіх учасників освітнього
процесу, розширення можливостей для інтеркультурного діалогу,
культурного співробітництва й партнерства, виховання в дусі миру,
формування толерантності тощо;
залучення академічної спільноти Університету до участі у
міжнародних проектах та інших формах міжнародного культурного
співробітництва;
створення умов для інтеграції іноземних здобувачів вищої освіти до
освітньо-культурного середовища Університету;
створення умов для розширення студентської міжкультурної взаємодії,
студентського самоврядування та співпраці.

