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ШАНОВНІ НАУКОВЦІ ТА ОСВІТЯНИ! 

 

Компанія «TIME REALITIES SCIENTIFIC GROUP UG HAFTUNGSBESCHRÄNKT» (Schweinfurt, 
Germany) у співробітництві з ТОВ «ВІГ-ТУР» (Львів, Україна) запрошує вас прийняти учать у  науковій 
програмі «Quality and value added issues in education, research and internationalisation». 
 

Тривалість наукової програми – 125 
годин (сертифікат). 
Тривалість стажування – 108 годин 
(сертифікат). 
База проведення – Slovak University of 
Agriculture in Nitra. 
Візова підтримка учасників програми. 
 

Сучасні вимоги до компетентностей 
фахівців освітньої та наукової сфери 
вимагають сучасних підходів та 
методик підвищення кваліфікації.  
 

Новизна наших програм полягає в 
поєднанні очної та заочної форм, 
письмових кваліфікаційних робіт з 
бонусними програмами, грантами та 
промоцією кожного науковця як 
особистості в науковій спільноті 
підвищення кваліфікації за сучасними 
тематиками. 
 

По закінченню нашої програми 
підготовки фахівець отримує системні 
результати: 
 

Нові навички, знання, компетентності. 
Письмову публікацію в матеріалах 
наукової конференції. 
Можливість опублікувати статті в 
наукових журналах та розділи в 
колективних монографіях, що видаються 
в Німеччині. 
 

 
ПОДРОБИЦІ – ДИВИСЬ НА САЙТІ. 

НАУКОВІ ПРОГРАМИ «TIME REALITIES SCIENTIFIC GROUPE» 

організаційна складова наукова складова 

оформлення замовлення 
на участь 

 

узгодження теми  
і графіку 

оформлення пакету візової 
підтримки 

оплата 50% вартості 

 
підтвердження участі та 

оплата решти 50% 

відбір кращих наукових 
робіт та доповідей 

публікація наукових робіт в журналах та монографіях наукової групи  

виділення гранту кращим науковцям на безкоштовну публікацію 
наукових робіт в журналах наукової групи  

 

запрошення кращих науковців до співпраці на контрактній основі в подальших 
наукових дослідженнях наукової групи   

ознайомлення з досвідом країн Європи з 
погоджених напрямів наукових досліджень 

підготовка письмової роботи за тематикою 
наукової програми 

виконання заочної частини програми 
підготовки 

виконання очної частини наукової програми  

доповідь та публікація результатів наукових 
досліджень в збірнику конференцій 

участь у заходах  
наукової програми 

КРИТИЧНІ ДАТИ ПРОГРАМИ 

оформлення замовлення на участь 

оформлення пакету візової підтримки 

 оплата 50% вартості 

підтвердження участі та оплата  50% 

очна участь у заходах наукової програми 

до 15.12.16 

до 20.12.16 

до 25.12.16 

до 15.01.17 

23.01.2017-27.01.2017 
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ШАНОВНІ НАУКОВЦІ ТА ОСВІТЯНИ! 
Запрошуємо долучитися до групи, яка бере участь у науковій програмі  

Quality and Value Added Issues in Education, Research and Internationalisation 
з виїздом до країн Євросоюзу з 23.01.2017 по 27.01.2017 

 
ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА ТРАНСФЕРУ: 
23.01.2017. Виїзд в Словаччину зі Львова в 11:00. Переїзд в Словаччину. Пізній приїзд в Нітру поселення  в готель. 

Ночівля. 
24.01.2017. Сніданок.  10:00 – 15:00 Підвищення кваліфікації, курс лекцій. З 15:00 Знайомство з містом. Участь у 

конференції «Іnnovative methods and communication in education and science. Conference focus – international 
cooperation». Ночівля. 

25.01.2017. 8:00 – 10:30 Підвищення кваліфікації. З 11:00 трансфер у Відень (30Є). Оглядова екскурсія по місту. 
Відвідання торгівельних центрів.  Повернення в готель. Ночівля. 

26.01.2017. Виїзд в Будапешт. Підвищення кваліфікації. Екскурсія по Будапешту. Ночівля на території  Угорщини. 
27.01.2017. Відвідання термальних купалень в Ніредгазі. Переїзд на Україну. Приїзд у Львів 18:00. 
 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

– Якість і додана вартість інтернаціоналізації наукових досліджень 
– Аспірантура і докторантура: актуальні питання і тенденції оцінки  
– Наукові публікації і процес спілкування з редакторами, міждисциплінарні дослідження  
– Внутрішні та зовнішні зв'язки науковців 
– MBA, Комерційна діяльність на ринках Євросоюзу 

 
УМОВИ УЧАСТІ У НАУКОВІЙ У ПРОГРАМІ: 
Загальна вартість участі у програмі складає гривневий еквівалент 260 євро, до якої входить сплата послуг 
туроператора, проїзд автобусом по всьому маршруту, проживання в готелях 3* (двомісні номери) зі сніданками, курс 
підвищення кваліфікації, екскурсії по програмі, участь у конференції, публікація тез доповідей у збірнику конференції.  
Консульський збір, послуги візового центру та страхування до вартості участі у програмі не входять та додатково 
самостійно сплачуються у відповідні інституції. 
Трансфер, проживання та організацію вільного часу учасників стажування забезпечує ТОВ «ВІГ-ТУР» (Львів, Україна).  
Оформлення віз та відряджень відбувається за офіційним запрошенням Slovak University of Agriculture in Nitra 
(Slovakia).  
 
УВАГА! У зв’язку із складностями отримання віз бронювання участі та попередня оплата 50% вартості 
на рахунок ТОВ «ВІГ-ТУР» здійснюється тільки після оформлення запрошень та документів від 
туроператора для оформлення візи і підтвердження Вашої участі у програмі від компанії-організатора.  
 

У випадку, якщо учасник з якоїсь причини відмовився від участі у програмі, вартість бронювання не повертається. 
Виняток – відмова консульства видати візу. Залишок суми, 50%  сплачується на рахунок туроператора після отримання 
візи. Факультативні екскурсії та вхідні білети в музеї сплачуються додатково. 
 

Увага! Учасники стажування можуть брати з собою супроводжуючих (за наявності вільних місць). Супроводжуючі особи 
оформлюють туристичні візи. Вартість трансферу супроводжуючих осіб складає гривневий еквівалент 215 євро. 
 

Всі учасники, які планують взяти участь у науковій програмі, повинні надіслати заявку (ДОДАТОК A), фото 
закордонного паспорту, на електронну адресу timerealities@gmail.com. 
Тема листа: «Стажування 01/2017 Прізвище та Ім'я учасника». 
 

Вкладені файли, які будуть надіслані на вищезазначену електронну адресу, повинні мати ОБОВ'ЯЗКОВІ НАЗВИ, а саме: 
Заявка прізвище (учасника); Паспорт прізвище (учасника). 
 
 
АНКЕТА, ЩОДО ОТРИМАННЯ ВІЗИ – У ДОДАТКУ В.  
 
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ 
ОТРИМАННЯ ВІЗИ – У ДОДАТКУ C. 

ТОВ "ВІГ-ТУР".   
Юридична адреса 79071 м. Львів,  
вул. Кульпарківська 218.  
Код ЄДРПОУ 39818360 
р/р 26006053707241 в ПАТ КБ «Приватбанк» 
м. Дніпро, МФО 325321 
Директор Пасічник В.О. +38677564389 


