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1. Семінар:„Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті:
європейський досвід та провідні тенденції",доповіді викладачів університетів Словаччини
та учасників стажування з України;
2. Лекції по екологічній освіті читають:
- Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav BADIDA, PhD., Академик УТА,
Завідувач кафедри технологічної та екологічної інженерії, Технічний університет Кошице,
Представник Словацької Республіки в Екологічній стратегічній робочій групі ESFRI
в Брюсселі, Бельгія;
- Prof. Dr. habil. Hosam Eldin A.F. Bayoumi Hamuda
Факультет інженерної екології,Обудскій університет, м. Будапешт,
Президент Міжнародної ради з екологічної освіти;
- Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc.
Завідувач Кафедри ЮНЕСКО з екологічної свідомості і сталого розвитку, Факультет
екології та навколишнього середовища, Технічний університет Зволен,
Міністр навколишнього середовища Словаччини з 1998 по 2006 рік.
3. Загальні ознайомчі лекції
- «Знайомство з процесом навчання в Панєвропейськім університетім.Братислава,
Assoc. Prof. Dr. Ľudovít Hajduk, Ph.D. проректор університетупо науці і грантам,
директор Державного педагогічного інституту Міністерства освіти Словаччини;
- «Педагогічна освіта для викладачів технічних університетів», Mgr.Mária Benková,
PhD.,завідувачКафедри інженерної педагогіки Технічного університету м. Кошице;
- «Подолання мовленнєвихта комунікативних бар’єрів під час вивчення іноземних
мов», директор європейської мовноїшколи “EMPIRE“;
- «Як стати найкращим факультетом Словаччини»,PhDr. Daniela Palaščáková,
PhD,Економічний факультет,Технічний університет м. Кошице;
- «Історично найзначуща реформа освіти в Центральній Європі»,Ing.Lenka Dubovická,
PhD., Центрально-Європейський університет м. Скалиця;
- «Подолання проблем при адаптації студентів середніх шкіл в університетських
умовах навчання»,Mgr. Tatiana Roháčová, PhD., провідний автор монографії з даної
тематики, Кафедрасоціальних наук, Технічний університет Кошице;
- «Інновації в навчальному процесі», Dr.h.c.mult.prof.h.c.mult.Ing.Michal Varchola, PhD.,
президент Академічного співтовариства Михала Балудянського.
4. Самостійне вивчення європейського досвіду з удосконалення освітнього процесу,
5. Самостійна робота з підготовки наукової доповіді (у тому числі у вигляді статті в
журналі «Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky»).
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