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Зустріч з управління Проектом відбулась в Ереванському державному
університеті будівництва та архітектури в поєднанні з семінаром по розробленню
учбових програм. В зустрічі взяли участь наступні учасники:
Хуаан Фан, Королівський технічний університет (КТУ), Швеція
Дітріх Шрьодер, Штутгартський університет прикладних технологій (ШУПТ),
Німеччина
Люїс Руїз, Політехнічний університет Валенсії (ПУВ), Іспанія
Вараздат Ховханнісян, Венера Маргарян, Єреванський університет будівництва та
архітектури (ЄНУБА), Вірменія
Владимир Боунагрян, Єреванський державний університет (ЄДУ), Вірменія
Ховік Саядян, Гурден Егхізарян, Державний аграрний університет (ДАУ), Вірменія
Ховсеп Петросян, Агенція геодезії та картографії, Вірменія
Юрій Голубінка, Львівський політехнічний національний університет (ЛПНУ),
Україна
Анатолій Лященко, Київський національний університет будівництва та архітектури
(КНУБА), Країна
Лівія Нестор-Лопатенко, Технічний університет Молдови (ТУМ), Молдова
Віталій Ділан, Тираспільский державний університет (ТДУ), Молдова

Головна тема зустрічі – заходи проекту, що будуть проведені в 2012 році.
Обговорення питань та прийняті рішення наведено нижче.

1 Обмін студентами

Кожен університет з країн-партнерів може наділати двох студентів до
університетів ЕС. ПУВ може приймати студентів для дипломного проектування, в
той час як КТУ може прийняти лише студентів, які можуть надати оцінки тестів
TOEFL або IELTS. УПТ Штутгарту може прийняти обмін студентів для участі в
деяких англійських модулях учбових програм з Фотограмметрії та Геоінформатики ,
а також для дипломного проектування.
ТДУ, ТУМ та КНУБА завершили вибір студентів. 2 Квітня Дітріх Шрьодер
організував перевірку та співбесіду в Єревані з близько 14 вірменськими
кандидатами для участі в обміні студентами. Результати вибору наступні:
ВДУ: Гохар Газарян, Арміне Д. Данелян
ДАУ: Аргішті Егізарян
ЕНУБА: Левен Мінасян, Вахе Апікян
ДАУ має можливість висунути додаткових кандидатів для другої стипендії до
кінця серпня (ті ж кандидатури з поліпшеним знанням англійської або нових). Нові
кандидати мають пройти online перевірку та співбесіду за допомогою Skype (яка
буде організована УПТ та Дітріхом Шрьодером) . Якщо не буде кваліфікованих
кандидатів від ДАУ, шоста стипендія перейде до ЕНУБА (Маштотс Аветісян)
Вараздат буде інформувати про обрання вірменських студентів. Обрані
студенти мають підготувати пропозиції до дипломних проектів або мотиваційні
листи до кінця квітня. Остаточне рішення про участь буде засноване на пропозиціях
та доступних керівниках а Університетах. Для КТУ необхідний офіційний тест
(TOEFL).
2 Семінар по дистанційному навчанню (E-learning) в м. Штутгарт
Проведення семінару заплановане на 16-22 вересня 2012 року в УПТ м.
Штутгарт. 27 грудня Ебехард Гьольх (Eberhard Gulch) та Дітріх Шрьодер відправили
розклад семінару для всіх університетів-учасників проекту. Для бронювання готелів
в Штутгарті кожен університет країн-партнерів має обрати одного учасника
семінару та повідомити ім’я особи Ебехарду Гьольху / Дітриху Шрьодеру (копія
Хуаану Фану) не пізніше 30 квітня. Критерії відбору учасника:
(a) добре знання ІТ технологій,
(b) посада викладача геодезії/ ГІС в домашньому університеті,
(c) бажання навчитися встановлювати та підтримувати системи електронного
навчання в домашньому університеті,
(d) здатність підтримувати розроблення нових матеріалів електронного навчання,
(e) достатнє знання англійської мови
Після остаточного затвердження учасників семінару, УПТ надасть листи
запрошення для оформлення візи. Кошти для участі в семінарі Хуаан Фан передасть
локальним координаторам.

3 Педагогічний семінар в Стокгольмі
Семінар запланований на 22-28 жовтня 2012 року у Стокгольмі. Головні теми:
(a) лекції з педагогіки для інженерної освіти, зокрема проблеми Проектного підходу
Problem-Based Learning (PBL) in project form
(b) індивідуальна робота та групові дискусії по конкретним проблемам Проектного
підходу, який слід прийняти в кожному університеті країн-партнерів
(c) розроблення стандартизованого анкетного опитування для оцінки курсу та
процедур проведення оцінки
Кожен університет країн-партнерів має обрати одну особу для участі в
семінарі та надіслати ім’я Хуаану Фану не пізніше 31 травня 2012. Критерії відбору:
(a) достатні знання англійської мови
(b) посада викладача геодезії/ ГІС в домашньому університеті
(c) бажання та здатність передати Проектний підхід в рідний університет на весні
2013 року
(d) інтерес та здатність до координування оцінки курсів в домашньому університеті.
4 Придбання літератури
Бюджетом проекту ТЕМПУС передбачені кошти на придбання геодезичної,
ГІС або пов’язаної з такою тематикою літератури (англійською, російською або
національною мовами). Льюїс складе список з метою розвитку учбових програм.
Всі університети країн-партнерів можуть створити власні списки потрібної
літератури (назва, вартість, тощо) та надіслати листом Хуаану Фану. Після
затвердження кожен університет країн-партнерів зможе відразу замовити
літературу. За необхідністю ЕС партнери можуть рекомендувати літературу на
англійській мові.
5 Кар’єрний центр та проведення Market Day
Ці два заходи вже обговорювалися на засіданні управління проектами в
листопаді 2011 року. ТУМ розпочав діяльність Кар’єрного центру з офісом, що
розташований в ГІС лабораторія університету.
Координатор проекту підтверджує, що ці два заходи мають бути завершені до
30 червня 2012 року. За виняткових обставин, захід може бути відкладений, але не
пізніше кінця вересня 2012 року. Після проведення заходів, кожний університет
країн-партнерів має надати короткий звіт про свою діяльність (об’єм до 1 сторінки
формату А4) координатору проекту про те, що вже зроблено та коли і хто бере
участь.
Щоб створити Кар’єрний центр для студентів, координатор проекту пропонує
наступні дії та запрошує всіх членів консорціуму до подання ідей та пропозицій.

a) Провести просте опитування, щоб з'ясувати, де сьогодні працюють попередні
випускники
б) Використати інформацію з анкети опитування організацій, зацікавлених в ГІС,
для створення бази даних роботодавців в сфері геодезії / ГІС та інформації про
працевлаштування
в) Кар’єрний центр створюється в кожному місті (напр., розташований сумісно з
ГІС-лабораторією), де інформація роботодавців є доступною для студентів в
друкованій та/ або цифровій формі.
г) Підготувати просту брошуру з інформацією про Проект GIDEC і контактами
Кар’єрного центру та поширити серед студентів.
Кар’єрний центр також організовує одноденний захід Market day в кожному
місті. На цьому заході ГІС-лабораторії будуть відкриті для громадськості.
Представники роботодавців та інші зацікавлені сторони запрошуються до
університетів-партнерів GIDEC з метою зустрічі зі студентами та інформування
студентів про можливості ГІС кар'єри. Також можуть бути організовані деякі
презентації запрошених доповідачів за конкретними темами.
6 Зовнішня оцінка міжнародних експертів
Для підвищення якості управління в проекті ТЕМПУС зовнішня оцінка
незалежними міжнародними експертами буде організована в грудні 2012 року.
Приймають участь зовнішні для країн консорціуму експерти, в тому числі
європейські та неєвропейські експерти. Остаточні імена і точні дати будуть
оголошені на початку осені 2012 року.
Для зниження міжнародних подорожей, попередньо вирішено провести оцінку
тільки в двох містах, Києві та Єревані. Під час візиту в КНУБА в Києві місцеві
координатори зі Львова та Молдові мають подати коротку доповідь про свою
діяльність для міжнародних експертів.
7 Співфінансування
Програма ТЕМПУС вимагає, щоб 10% від загального обсягу видатків проекту
Tempus повинні бути сплачені в рамках проекту членами консорціуму в якості так
званого спільного фінансування. Співфінансування може здійснюватись на витрати
на персонал, витрати на обладнання, витрати на друк або транспортні витрати.
До березня 2012 року ДТУ та УПТ завершили спів фінансування, в той час я к
ПУВ та ЛНПУ внесли близько 60% від необхідного об’єму співфінансування.
Координатор проекту просить всіх інших університетів країн-партнерів вжити
заходів до виконання спільного фінансування. Він також нагадує, що
співфінансування мобільності (подорожей) не є достатнім. Інші види спільного
фінансування (наприклад, устаткування або витрати на персонал або обидва)
повинні бути враховані.

