
Публічна оцінка результатів інноваційної діяльності університетів

    

  

   Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич вручила відзнаки науковцям СумДУ -
лауреатам державної премії в галузі освіти та зачитала вітання Президента України

  

   Петро Порошенко призначив Державні премії в галузі освіти

  

    

  

   Підтримку роботі висловили ряд українських і закордонних університетів та установ,
серед яких:

     
    -      Інститут проблем математичних машин і систем національної академії наук
України    
    -      Полтавський університет економіки і торгівлі   
    -      Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка   
    -      Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки   
    -      Житомирський державний університет імені Івана Франка   
    -      Національний технічний університет «ХПІ»   
    -      Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  
    -      Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича   
    -      Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя   
    -      Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара   
    -      Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»    
    -      Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського   
    -      Львівський державний університет фізичної культури факультети   
    -      АТ &quot;Ощадбанк&quot;   
    -      Інтернет асоціація України   
    -      ТОВ «ІТК «Автоматик груп»   
    -      Лист підтримки від Bath Spa University    
    -      Лист підтримки від Buckinghamshire New University    
    -      Лист підтримки від IrRADIARE    
    -      Лист підтримки від Koblenz Landau University    
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    -      Лист підтримки від Wroclaw University of Science and Technology    
    -      Лист підтримки від Wrexham Glyndŵr University   

     
    -      Сумський державний університет &ndash; вперше у топ-150 рейтингу молодих
вишів світу від QS    
    -      Сумський державний університет входить до четвірки найкращих класичних
університетів україни    
    -      Сумський державний університет вкотре підтвердив третю позицію серед
українських вишів в рейтингу Webometrics    
    -      SCImago Institutions Rankings: Сумський державний університет &ndash; серед
кращих ВНЗ України за показниками науково-дослідної та інноваційної діяльності
  
    -      СумДУ знову підтвердив лідерські позиції в європейському рейтингу U-Multirank  
 
    -      СумДУ увійшов до каталогу кращих дослідницьких університетів від
Шанхайського рейтингу    
    -      Науковий репозитарій СумДУ знову визнано найкращим в Україні    
    -      Сумський держуніверситет визначено другим за популярністю в Інтернет серед
українських вишів    
    -      СумДУ став лідером в Україні за розвитком &laquo;зелених&raquo; технологій    
    -      Підписання договору між СумДУ і компанією &laquo;Шкода
Транспортейшен&raquo;    
    -      В Сумах, как ни крути, не прожить без IT    
    -      У СумДУ пройшов Міжнародний форум IT PEOPLE SUMY    
    -      У СумДУ відбувся Міжнародний форум IT PEOPLE SUMY    
    -      Перший і успішний! В Сумах відбувся міжнародний форум &laquo;IT PEOPLE
SUMY &ndash; 2016&raquo;    
    -      У СумДУ відбувся Міжнародний форум IT PEOPLE SUMY    
    -      IT PEOPLE SUMY 2016 - YouTube    
    -      Сумах проходит международный IT-форум    
    -      У СумДУ відкрито &laquo;Центр Інженерного Програмування AMC Bridge&raquo;
  
    -      IT PEOPLE SUMY 28.10.2016 - YouTube    
    -      В Сумах принимают международный форум IT PEOPLE SUMY    
    -      Міжнародний Форум &laquo;IT PEOPLE SUMY&raquo;    
    -      У СумДУ відкрито навчальний центр веб - та мобільної розробки    
    -      &quot;У Медичному інституті відкрито інноваційні навчальні аудиторії&quot;    
    -      &quot;Грантова програма ЄС Темпус діє у СумДУ&quot;    
    -      Два наукових журнали Сумського державного університету увійшли до
наукометричної бази даних Web of Science    
    -      Украинский ВУЗ открыл онлайн-курсы с получением диплома RBC.ua    
    -      Украинский вуз впервые открыл онлайн-курсы с возможностью получения
диплома    
    -      Український університет вперше відкрив онлайн-курси з офіційним визнанням
диплому    
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    -      Сумской университет открыл первые в Украине онлайн-курсы    
    -      Сумський державний університет запровадив відкриті онлайн-курси    
    -      Сумський університет відкрив перші в Україні онлайн-курси    
    -      У сумському університеті запустили перші в україні онлайн-курси    
    -      Сумський державний університет запровадив відкриті онлайн-курси    
    -      Сумской университет открыл первые в Украине онлайн-курсы    
    -      Академическое образование в Сумах &ndash; дистанционно и бесплатно    
    -      В Сумах запроваджено перші в Україні відкриті академічні онлайн-курси    
    -      Освіта в один клік. СумДУ відкрив онлайн-курси    
    -      Первые в Украине академические онлайн-курсы открыл СумГУ (+фото)    
    -      Первые в Украине академические онлайн-курсы открыл Сумской
государственный университет    
    -      В Сумах появились открытые онлайн-курсы от СумГУ    
    -      Академічна доброчесність є важливою складовою освітньої реформи, - Інна
Совсун    
    -      СумДУ відкриває новий навчальний центр для майбутніх знавців IT-технологій    
    -      Сумський державний університет став членом престижної міжнародної асоціації
з оцінювання якості вищої освіти    
    -      Інтегрована інформаційна система управління університетом: кращий світовий
досвід для ВНЗ України    
    -      &quot;П&#39;ять нових дисциплін та чотири &quot;стартап-центри&quot; -
результат трирічної роботи проекту Темпус&quot;    
    -      Веб-сайт СумДУ відповідатиме світовим інформаційним тенденціям    
    -      Студенти Сумського державного університету представили міській громаді
соціальні та енергозберігаючі проекти    
    -      10 проектів в Україні &ndash; переможці першого конкурсу програми
Європейського Союзу Еразмус+ сприятимуть розвитку потенціалу вищої освіти   

    -      СумДУ упроваджує європейський досвід з підвищення якості навчальних
програм    
    -      Європейський досвід у СумДУ &ndash; для розвитку студентських
підприємницьких ініціатив    
    -      Наукова діяльність &ndash; пріоритет СумДУ    
    -      Європейський досвід у СумДУ &ndash; для розвитку студентських
підприємницьких ініціатив    
    -      У МОН відбулося нагородження переможців V конкурсу на кращий веб-сайт
навчального закладу   
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