ЗВІТ
кандидата економічних наук, доцента, асистента кафедри
менеджменту, публічного управління та адміністрування
Олега КУЧЕРА
Про короткострокове стажування
за грантовою програмою Erasmus+ КА 1 - «Мобільність для студентів
та персоналу закладів вищої освіти»
у Державній вищій професійній школі м. Тарнов, Республіка Польща
з 25 жовтня до 29 жовтня 2021 року
План проходження стажування за вказаний термін виконано в повному
обсязі.
У процесі реалізації програми прийняв участь у наукових семінарах на
яких виступив з доповідями на теми: «Стратегії становлення розвитку
біоекономіки», «Формування ринку відновлюваних джерел енергії», «Система
сертифікації сталого виробництва біопалива та біорідин», «Вплив маркетингу

.

.

на д1яльносп сшьськогосподарських шдприємств».
Під час проходження короткострокового стажування проведено лекції
для здобувачів вищої освіти на тему: «Формування ринку вщновлюваних
джерел енергії та його правове регулювання».
Прийняв участь в обговоренні подальшого розвитку співпраці та
можливостей щодо спільних дослідницьких проектів за участі ректора,
професора Малгожати Колпа, декана політехнічного факультету, професора
Лукаша

Єнчмьонека,

кершника вщдшу

м1жнародних

зв' язків,

Анни

Стефанович-Косов та відповідальної за реалізацію програми Еразмус +,
Октавією Корелевскою
За результатами закордонного стажування набув досвщу професійної
підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і
навичок в-науково-дослідній діяльності; засвоєння інноваційних технологій,

форм, метод1в та засобів навчання; методш наукових досшджень, яю
пов'язані

з

управшнням

проектами

та

програмами.

Набуто

досвщ

провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення
інформаційного обміну та розширення наукових контактів.
Звіт погоджено:
Звіт розr:лянуто і затверджено на засіданні кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування Подільського державного аграрно
технічного університету 04.11.2021 року, протокол №8.
Завідувач кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування,
д-р екон. наук професор

и-у

Алла ЧИКУРКОВА

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради Навчально
наукового інституту бізнесу і фінансів Подільського державного аграрно
технічного університету від 23.11.2021 року, протокол № 4.
Голова Вченої ради
Навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів
д-р екон. наук професор

Стажист доцент, канд. екон. наук,
асистент кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування

р

ОлегКУЧЕР

REPORT
of Associate Professor, PhD in Economics of the Faculty of the Educational
and Scientific Institute ofBusiness and Finance, State Agrarian and Engineering
University in Podilia, Kamianets-Podilskyi, Ukraine
OLEGKUCHER
On scientific stage Erasmus + К 107 programs - StaffMobility for Teaching
at University of Applied Sciences in Tamow, Poland
October 25, 2021 till October 29, 2021
The intemship plan for the specified period has been completed in full.
During the program implementation he took part in scientific seminars
where he made reports on the following topics: "Establishing of Bioeconomy
Development Strategy", "Formation of the Renewable Energy Market",
"Certification System for Sustainable Production of Biofuels and Bioliquids", "
Impact ofMarketing Activity in Agricultural Enterprises ".
During the short-term intemship, lectures were held for applicants for higher
education on the topic: "Formation of the market of renewable energy sources and
its legal regulation."
Participated in the discussion of further development of cooperation and
opportunities for joint research projects with the participation of the Rector,
Professor Malgozhata Kolpa, Dean of the Polytechnic Faculty, Professor Lukasz
Enczmonek, Head of Intemational Relations, Anna Stefanovich-Kosov and
Octavia Korelevskaya responsible for the implementation of the program Erasmus
+.
As а result of his intemship abroad, he gained experience in professional
training Ьу deepening and expanding professional knowledge, skills and abilities in
research activities; mastering innovative technologies, forms, methods and
teaching aids; research methods related to project and program management.

Gained experience in conducting research and teaching activities, providing
information exchange and expanding scientific contacts.
The report is agreed:

The report was considered and approved at the meeting of the Department of
Management, Public Administration and Administration of State Agrarian and
Engineering University in Podilia from 04.11.2021, protocol № 8.
Head of the Department of Management
and Public Administration

Alla СНУКURКОVА

The report was considered and approved at the meeting of the Academic
Council of the Educational and Scientific Institute of Business and Finance State
Agrarian and Engineering University in Podilia from 23.11.2021 protocol №4.
Director of the Educational and Scientific Institut
of Business and Finance

Mykola МІSІUК

Teacher
Associate Professor, PhD in Economics

OlegKUCНER

Certification of Teaching Staff
This is to certify, that

Oleg Kucher, PhD
from State Agrarian and Engineering University in Podilya

visited within the ambit of the ERASMUS+ program
(institution name and address): Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w
Tarnowie/ University of Applied Sciences in Tarn6w (PL TARNOW02),

from 25/10/2021 to 29/10/2021
During the visit the previously arranged programme was successfully realised.

РІасе & date: Tarn6w 29/10/2021

stamp and signature:
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