CERTIFICATE
OF COMPLETION
of scientific and pedagogic internship
on the topic

MODERN APPROACHES TO THE
ORGANIZATION
OF THE EDUCATIONAL PROCESS FOR
LAW STUDENTS
August 24 – October 2, 2020
(Frankfurt an der Oder, Federal
Republic of Germany)

Internship Program
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

The e-learning of police officers: a foreign
experience and directions of implementation in
the staffing system of the National Police of
Ukraine
Soft skills as a criterion of knowledge evaluation
of law students in the context of employment
Legal awareness: problems of its formation
among law students
Case-study as an interactive training method.
The experience of organisation of academic legal
training in the Federal Republic of Germany
Legal education in the area of intellectual
property. EU experience
The issue of meeting academic integrity by law
students in Ukraine and the EU
The use of artificial intellect in legal education

8.

Modelling and games as interactive methods of
the training of law students
9. Bologna process in the system of development of
higher education in EU countries
10. Individual consultative work
11. Participation in a training workshop and work on
scientific and methodological reports

35
hours

6
hours
10
hours
10
hours
20
hours
20
hours
35
hours
18
hours
10
hours
8
hours
8
hours

TOTAL: 180 teaching/ working hours
The curriculum of scientific and pedagogical internship is fully
carried out.

Програма стажування
1.

2.

3.

Дистанційне
навчання
поліцейських:
35
закордонний досвід і напрями імплементації годин
до
системи
кадрового
забезпечення
Національної поліції України
Soft skills як критерій оцінки якості знань
6
студентів-правників
під
час годин
працевлаштування
Правова свідомість: проблеми її формування
10
у здобувачів вищої юридичної освіти
годин

Case-study як інтерактивний метод навчання.
Досвід організації навчального процесу
юридичної освіти Федеративної Республіки
Німеччини
5. Юридична освіта у галузі інтелектуальної
власності. Досвід ЄС
6. Питання
дотримання
академічної
доброчесності здобувачами вищої юридичної
освіти в Україні та ЄС
7. Використання
штучного
інтелекту
в
юридичній освіті
8. Моделювання та ігри як інтерактивні методи
у навчанні юристів
9. Болонський процес у системі розвитку вищої
освіти країн ЄС
10. Індивідуальна консультативна робота
4.

10
годин

20
годин
20
годин

35
годин
18
годин
10
годин
8
годин
11. Участь у семінарі-тренінгу та робота над
8
науково-методичними доповідями
годин
УСЬОГО: 180 навчальних / робочих годин
Навчальний план
виконано повністю

науково-педагогічного

стажування

