
   
 

 

13.05.2016 

Прес-реліз 

13 травня 2016 р. об 11:00 в ауд. 329 Головного навчального корпусу 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(вул. Володимирська, 60) відбудеться зустріч на тему: 

Internationalization of Higher Education through curricula development, 

joint programs and mobility 

 

Спікери:  

Kjell Nilsson - професор університету Лунд, Швеція, координатор міжнародної 

політики факультету соціальних наук та координатор співробітництва з Китаєм 

університету Лунду, директор Європейського університетського центру 

Пекінського університету (Китай), керівник дослідницького проекту 

"Оцінювання соціальної політики: східно-азійська та скандинавська моделі 

перерозподілу у глобальному контексті". 

Викладає в університеті Лунд дисципліни: 

 Globalisation and Social Change (Глобалізація та соціальні зміни); 

  Globalisation and Social Policy(Глобалізація та соціальна політика); 

 Swedish Social Policy (Шведська соціальна політика).  

Серед основних публікацій:  

 Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2004): Old Universities in New 

Environments – New Technology and Internationalisation Processes in Higher 

Education. Lund Studies in Sociology, Vol. 5. 

 Nilsson, Kjell (2009): “Kapitalism, stat och socialpolitik” (Capitalism, state, 

and social policy). In Eliasson-Lappalainen, Rosmari et al (eds): Den berusade 

båten – En vänbok till Sune Sunesson. Halmstad: Arkiv förlag. 

З 20 квітня по 20 травня 2016 р. професор Нільсон перебуває на факультеті 

соціології як запрошений професор в межах програми академічного обміну 

Еразмус Мундус HUMERIA. 

 

Sonja Kurten-Vartio - професорка кафедри соціальної роботи Новіа 

університету прикладних наук, м. Вааса, Фінляндія. Координатор програми 



академічної мобільності студентів та викладачів в галузі соціальних наук в 

межах Еразмус+ Глобал в Новіа університеті прикладних наук. 

Викладає дисципліни: 

 Соціальна політика; 

 Правові аспекти соціального благополуччя; 

 Правові аспекти охорони здоров’я; 

 Робота з алко- та наркозалежними; 

 Управління суспільними кризами та розвиток соціальних здібностей; 

 Філософія. 

Серед головних публікацій:  

 Capturing Programmes – research regarding rehabilitation programmes in 

Nordic Prisons. Nordic Council of Ministers. TemaNord publication 1999:582 

ISBN 92-803-038D-8. 

 

Міжнародна професійна активність: 

 Член правління Європейської асоціації пенітенціарної освіти, 1995-1998. 

 Член численних моніторингових місій Європейської комісії з оцінки 

якості пенітенціарних послуг у Хорватії, 2002; Македонії, 2002; Україні, 

2005-06; Косово, 2007. 

 Член Європейської комісії з дотримання прав людини у Чорногорії, 2006. 

 Член команди неурядових організацій в Албанії, Греції та ін. країнах. 

 Обраний від Фінляндії член комітету протидії тортурам у Раді Європи, 

2007-2011. 

 Міжнародний експерт Європейської місії в Іракуз навчання 

співробітників пенітенціарної системи дотриманню прав людини, 2009-

2011. 

 Член європейських місій спостереження за виборами у Косово, Албанії, 

Грузії, Молдові, Індонезії, Кенії, Україні та Білорусі. 

 Експерт проекту "Віртуальна європейська тюремна школа" у 5 

європейських країнах, 2007-2008. 

Професор С. Куртен-Вартіо викладає на факультеті психології з 10 по 13 

травня 2016 року в межах двостороннього договору за програмою Еrasmus + 

Global. 

 

Мова заходу: англійська, сурдопереклад 

Вхід вільний 

 

Організатори заходу: Відділ академічної мобільності Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Час та місце проведення заходу: 13 травня, 11:00 – 13:00, 329 аудиторія 

Головного навчального корпусу Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка за адресою: вул. Володимирська, 60. 



 

Контакти: 

+38 (044) 239-32-85 – Данильченко Оксана Юріївна, організатор, модератор 

заходу, 

e-mail:danylchenko@univ.net.ua; 

Ковальчук Оксана Сергіївна, e-mail:mobility_office@univ.net.uа. 

Андрєєва Катерина, організатор, e-mail:andreeva.katerina26@gmail.com 

 

 


