
МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Оплата праці викладачів є підрядною та залежить від кількості
здобувачів, які обрали для викладання відповідної дисципліни саме
цього викладача.

До Університету на навчання мають право вступати громадяни України,
іноземні громадяни та особи без громадянства, незалежно від місця
проживання. Вступ до Університету здійснюється на підставі заяви, до
якої здобувач додає анкету та мотиваційний лист. Вступна кампанія
проводиться впродовж року. Навчальний процес в Університеті є
дистанційним. До дистанційних методів навчання належать вивчення
навчально-методичних посібників, письмові роботи, відео та аудіо
матеріали, internet-конференції, супроводжувані підтримкою
викладача і очними груповими семінарами, виїзними школами тощо.

В Університеті існують два види організації навчання: систематичний
(тривалість навчання вимірюється семестрами); вільний (навчання
триває за вільним графіком, допоки здобувач не пройде повний курс
підготовки для отримання відповідного ступеня). Здобувач має право
самостійно обирати будь-які курси і предмети. Програма відповідного
рівня підготовки містить обов’язкову та варіативну частину. Під час
навчання здобувач має право на особисте спілкування з викладачем.
Запис на спілкування відбувається через особистий кабінет на порталі
Університету. Оцінювання рівня засвоєння матеріалу відбувається за
Болонською системою за 100 бальною шкалою. З них 70 можна
набрати протягом семестру. Оцінки набираються двома типами
завдань - роботами, які перевіряє викладач, і комп'ютерними тестами.
Кожна робота має вагу від 2 до 3 балів і за кожну роботу виставляється
оцінка за 100-бальною шкалою. Загальна оцінка за роботу
обчислюється за формулою: (вага * оцінка) / 100. Роботи здаються
щотижня. Для допуску до іспиту - треба набрати 40 балів. Екзамен
проводиться у формі тестування та має вагу 30 балів. Для успішного
проходження курсу необхідно набрати 60 балів. Фінальним етапом
навчання є захист випускної роботи. Результати випускної роботи
повинні мати практичну користь для здобувача.

За результатами навчання в Університеті видається диплом або
сертифікат. До диплому додається додаток, який містить повний
перелік дисциплін, їх обсяг за правилами ECTS, рівень їх засвоєння, а
також назву випускної роботи та результат її захисту. Для отримання
диплому відповідного рівня кваліфікації, здобувач повинен обрати та
успішно засвоїти всі дисципліни з обов’язкової частини відповідного
курсу. Для отримання диплому необхідно також успішно захистити
випускну роботу. У разі, якщо здобувач обирає не всі дисципліни з
обов’язкової частини відповідного курсу, йому видається сертифікат,
який містить повний перелік дисциплін, їх обсяг за правилами ECTS,
рівень їх засвоєння, а також назву випускної роботи та результат її
захисту (у разі її виконання). У випадках, передбачених нормативними
актами Університету, диплом та сертифікат може проходити
нострифікацію (валідацію).

Інформаційний лист 

Відповідно до концепції Приватного закладу вищої освіти
«Міжнародний європейський університету» утворено ННІ
«Європейська школа фахової неформальної освіти».

Метою створення Університету є надання можливості отримати
необхідну освіту людям, які бажають навчатися у зручному для них
місці і в зручний час.

Університет є закладом неформальної професійної освіти, який
здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
молодших фахівців (Associate Degree) та фахівців (Master) з видачею
відповідних документів про освіту.

Навчання здійснюється за класичними та прикладними напрямами
вищої професійної освіти. До класичних напрямів освітньої діяльності
Університету належать: економіка, психологія, управління, соціологія,
правознавство, ІТ. До прикладних видів освітньої діяльності
Університету належать: школа бізнесу, стартапи, зелена енергетика та
ін.

Підготовка фахівців здійснюється шляхом поглибленого вивчення
спеціальних курсів, відвідування тренінгів, написання та захисту
випускної роботи. Навчальне навантаження (кількість кредитів ECTS), а
також обсяг практичної (дослідницької) роботи необхідний для
отримання відповідних документів про освіту, визначається
положенням про підготовку відповідних фахівців.

Після отримання документу про освіту відповідного рівня здобувач
освіти має право на визнання результатів навчання в системі
неформальної освіти та подальше зарахування на відповідний курс у
навчальному закладі формальної (передвищої або вищої) освіти
відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про освіту». Умови та порядок
зарахування до відповідного навчального закладу формальної освіти
визначається законодавством.

В Університеті на замовлення підприємств та організацій
організовуються курси підвищення кваліфікації для працівників. Крім
того, для співробітників, здобувачів освіти та інших осіб проводяться
літні школи з вивчення іноземних мов, інформатики, професійних
курсів та практикумів для здобувачів.

Навчальний процес в Університеті реалізують викладачі, які мають
кваліфікацію (ступінь) не нижче магістра, кандидата наук (доктора
філософії). За результатами вивчення навчальних матеріалів
приймається рішення про працевлаштування викладача.


