WYŻSZA SKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMZY (POLSKA)
ОСВІТНЯ ПРОПОЗИЦІЯ
ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Вища Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща)
запрошує пройти Міжнародне стажування «Формування компетентності та розвиток
професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої
освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як складової безперервного
професійного навчання впродовж життя
Стажування передбачене для ректорів, проректорів, директорів і їх заступників,
методистів, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів фахової передвищої
та вищої освіти, докторантів, аспірантів, здобувачів, студентів, які мають або здобувають
освіту.
Програма складається з 6 модулів і розрахована на 6 кредитів ECTS (180 годин) з
розподілом по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.
Програма стажування:
Модуль 1. Організація освітнього процесу в сучасному закладі фахової передвищої
та вищої освіти: єдність теорії і практики, включаючи дуальну освіту (30 годин / 1 кредит
ECTS).
Модуль 2. Професійні вимоги до компетентності викладача та умови розвитку його
професійної майстерності (30 годин / 1 кредит ECTS).
Модуль 3. Сучасні інноваційні педагогічні й інформаційні технології та їх
застосування у освітньому процесі, включаючи інклюзивну освіту (30 годин / 1 кредит
ECTS).
Модуль 4. Науково-дослідницька та пошукова робота як невід’ємна складова
сучасної додипломної підготовки фахівців (30 годин / 1 кредит ECTS).
Модуль 5. Інтеграція сучасної фахової передвищої та вищої школи в європейський
освітній простір: академічна мобільність викладача та студента (30 годин / 1 кредит
ECTS).

Модуль 6. Взаємодія викладачів та студентів в мультинаціональному освітньому
середовищі: унікальні можливості особистісного та професійного зростання (30 годин / 1
кредит ECTS).
Форма навчання: дистанційна.
Вартість навчання одного слухача стажування становить 100 євро в гривневому
еквіваленті за курсом НБУ на момент здійснення платежу. Після реєстрації на електронну
пошту кожному слухачу надійде інформація про реквізити на оплату, а після оплати доступ до навчання.
Терміни навчання, терміни подання заявки та терміни оплати:
Терміни
01.03.2021 – 09.04.2021 10.05.2021 – 18.06.2021 25.10.2021 – 03.12.2021
стажування
Термін подання
22.02.2021
01.05.2021
15.10.2021
заявки
Кінцевий термін
26.02.2021
05.05.2021
20.10.2021
оплати
Порядок реєстрації. Необхідно подати заявку, в якій вказати ПІБ, повну назва
місця роботи і повну назву посади українською і англійською мовами. Для цього
зареєструйтесь, заповнивши реєстраційну форму за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1_11r-vviP6H7t1e5Nwblxm0VXsX4SpEeiw5jKwoxYbg/edit

Заняття проводяться онлайн польською, українською та англійською мовами,
включаючи 30 годин у синхронній формі.
Слухачі матимуть можливість слухати лекції, вебінари, брати участь у практичних
семінарах та науково-практичній конференції. Програма стажування передбачає
індивідуальну самостійну роботу та виступ слухача на підсумковій Міжнародній науковопрактичній конференції "Теорія та методика професійного розвитку педагогічних
працівників як складова безперервного навчання впродовж життя" (на вибір слухача
українською, польською або англійською мовою), а також публікацію результатів
навчання кожному слухачу окремо в журналі "Zeszyty Naukowe WSA" англійською мовою
без додаткової оплати (детальна інформація про вимоги до друку додається).
Слухачі, які закінчили стажування, отримають на свою електронну пошту
сертифікат, що підтверджує успішне виконання програми навчання та набуті компетенції,
а також черговий електронний номер журналу "Zeszyty Naukowe WSA" зі своєю
публікацією.
Сертифікат, виданий у науковій установі Польщі про проходження науковопедагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження міжнародного
стажування. Оскільки Польща входить до Європейського Союзу, сертифікат враховується
на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3,
2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам,
а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.
У випадку потреби, додаткову інформацію можна отримати:
Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief – dr Ireneusz Żuchowski
Mail: ireneusz.zuchowski@wsa.edu.pl
Zoia Sharlovych
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19
18-402 Łomża
tel:+48 86 216 94 97; +48 660 664 647 (viber);
viber +38 096 75101 56
mail: zoia.sharlovych@wsa.edu.pl
www.wsa.edu.pl

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ СТАТЕЙ В НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ВИЩОЇ ШКОЛИ АГРОБІЗНЕСУ В ЛОМЖІ «ZESZYTY NAUKOWE WSA»

Шановні колеги! Професійна діяльність науково-педагогічних і
педагогічних працівників закладів фахової передвищої та вищої освіти
передбачає наукову активність, складовою якої є наукові дослідження,
впровадження новаторства, власного досвіду та публікації їх результатів в
наукових журналах.
Вища Школа Агробізнесу в Ломжі здійснює видавництво наукового
журналу «Zeszyty Naukowe WSA».
В журналі можна публікувати статті в галузі:
- технічні науки;
- сільське господарство, лісове господарство;
- ветеринарія та природничі науки;
- медичні науки та науки про здоров'я;
- соціальні та гуманітарні науки.
Звертаємо Вашу увагу, що вартість публікації українською і польською
мовами складає 20 євро, англійською мовою – 10 євро.
Науково-педагогічні і педагогічні працівники закладів фахової
передвищої та вищої освіти, які виявлять бажання проходження
Міжнародного стажування «Формування компетентності та розвиток
професійно-педагогічної
майстерності
викладача
закладу
фахової
передвищої та вищої освіти» на базі Вищої Школи Агробізнесу в Ломжі, під
час стажування друкують свою статтю в науковому журналі англійською
мовою без додаткової оплати, оскільки написання і друк статті включено в
програму стажування і є обов’язковим.
Публікація статей в науковому журналі «Zeszyty Naukowe WSA»
Вищої Школи Агробізнесу в Ломжі (Польща) передбачає дотримання певних
вимог, які подаються нижче.
Запрошуємо до співробітництва. Бажаємо плідної співпраці, творчої
наснаги, професійного зросту та злету, здійснення мрій і задумів!
Вища Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща)
www.wsa.edu.pl
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data przesłania ………./ akceptacji artykułu……
Jan Kowalski1, Janina Nowak2(czcionka Times New Roman 12 BOLD)
1
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży (czcionka Times New Roman 12)
2
Uniwersytet Medyczny w Warszawie (czcionka Times New Roman 12)
Rola pielęgniarki więziennej w służbie zdrowia na przykładzie
Aresztu Śledczego w Suwałkach (czcionka Times New Roman 14 BOLD)
The role of nurses in the prison health service for example Detention
Centre in Suwalki (czcionka Times New Roman 14 BOLD)
Streszczenie (Times New Roman 12 BOLD)
(Times New Roman 12) Totalny charakter jednostek penitencjarnych sprawia, że osoby
w nich przebywające podlegają wielu negatywnym czynnikom 1. Izolacja od wolnościowych warunków,
deprywacja wielu podstawowych potrzeb, wzmożona dyscyplina, regulaminy, zakazy i nakazy powodują,
że zdrowie osadzonych ulega znacznemu pogorszeniu. Przedłużający się okres odosobnienia działa
deprymująco na stan zdrowia we wszystkich jego wymiarach: fizycznym, psychicznym oraz
społecznym 2.
Słowa kluczowe: Służba zdrowia, pielęgniarka, jednostka więzienna
Summary (Times New Roman 12 BOLD)
(Times New Roman 12) The overall character of the penitentiary units cause negative influence
on people staying there. Isolation from freedom, lack of many basic needs, increase in discipline,
regulations, banning and ordering, all influence health failing amongst prisoners. What is more, a
prolonging period of separation is causing failure in health on all levels: physical, mental and social.
Key words: health care, nurse, penitentiary unit
Wstęp (TNR 12 BOLD)
(Times New Roman 12) Polska kadra pielęgniarska legitymuje się coraz lepszym
wykształceniem, co pozwala na powierzanie jej wielu nowych funkcji i zadań w zakresie utrzymania i
pielęgnacji zdrowia.
Cel, przedmiot i metoda badań (TNR 12 BOLD)
Tekst (TNR 12)
Wyniki badań (TNR 12 BOLD)
Najbardziej ufa się organizacjom pozarządowym, zdecydowanie
przedsiębiorcom. Najgorzej oceniana jest uczciwość rządów (tab. 1). (TNR 12)
Tabela 1. Instytucje (%) (Czcionka TNR 10)
Table 1. Trust to institutions (%)
Instytycje
Institutions
Organizacjepozarządowe
–
Non
governmental organizations
Media - Media
Biznes - Business
Rząd - Government
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W. Druchna, Kapitał społeczny, [Tłumaczenie na język angielski](w): M. Moraz(red.), Strategie [Tłumaczenie na język
angielski], Politechnika Lubelska, Polanica-Zdrój 2001, s. 193–202.
2
P. Szkwał, Zaufanie [Tłumaczenie na język angielski], Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 49-50.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 2012 Edelman Trust Barometer. Global results,
http://www.slideshare.net/EdelmanInsights/2012-edelman-trust-barometer-global-deck, data dostępu
5.09.2012
Source: Own study on the basis: 2012 Edelman Trust Barometer. Global results,
http://www.slideshare.net/EdelmanInsights/2012-edelman-trust-barometer-global-deck, access date
5.09.2012
Z badań wynika, że (rys. 2) ….

42
Kobiety - Women
Mężczyźni - Men
58

Rysunek 1. Struktura płci wśród respondentów (%)(Czcionka TNR 10)
Figure 1. Structure of respondents’ gender (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Source: Own survey on the basis of conducted research
Podsumowanie (Czcionka TNR 12 BOLD)
Z zaufaniem mamy do czynienia (Czcionka TNR 12)
Bibliografia (TNR 12 BOLD)
(TNR 12)Dwór W., Szczepanik M., Kapitał społeczny, [Tłumaczenie na język angielski]
(w:) M. Iksiński (red.), Strategie i konkurencyjność,[Tłumaczenie na język angielski] Politechnika
Lubelska, Polanica-Zdrój 2001.
2.
Sztak P., Zaufanie [Tłumaczenie na język angielski], Wydawnictwo Orion, Kraków 2007.
3.
Wyzna D., Przedsiebiorczość [Tłumaczenie na język angielski], ,,Rozum i Wiedza” 3(2),
Olsztyn 2012
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У випадку потреби, додаткову інформацію можна отримати:
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Zapraszamy do publikowania artykułów naukowych w naszych czasopismach
Scientific Papers of the Higher School of Agribusiness in Lomża
http://zeszyty-naukowe.wsa.edu.pl/
W czasopiśmie publikowane mogą być artykuły z obszaru:
- obszar nauk technicznych
- nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i przyrodniczych
- nauk medycznych i nauk o zdrowiu
- nauk społecznych i humanistycznych
Koszt publikacji w języku polskim i ukraińskim - 20 euro, w języku angielskim – 10 euro.
Dla osób odbywających studia podyplomowe, praktyki w Wyższej Szkole Agrobiznesu publikacja
artykułu w języku angielskim jest zawarta w programie kursu.
Osoby które chcą opublikować artykuł i zadeklarują chęć włączenia ich przez redakcje do zespołu
recenzentów są zwolnione z opłat.
Wymagania dotyczące sposobu przygotowania tekstu znajdują się na stronie www czasopisma.
Kontakt /Contact us
Redaktor naczelny / Editor-in-Chief – dr Ireneusz Żuchowski
Mail: ireneusz.zuchowski@wsa.edu.pl

HESS Scientific Journal
http://www.sj-economics.com/
W czasopiśmie publikowane mogą być artykuły z obszaru nauk ekonomicznych, zarzadzania i biznesu
Koszt publikacji w języku ukraińskim - 20 euro, w języku angielskim – 10 euro.
Osoby które chcą opublikować artykuł i zadeklarują chęć włączenia ich przez redakcje do zespołu
recenzentów są zwolnione z opłat.
wymagania dotyczące sposobu przygotowania tekstu znajdują się na stronie www czasopisma.
Kontakt/Contact us
Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief – dr Ireneusz Żuchowski
Mail: ireneusz.zuchowski@wsa.edu.pl
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