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МЕТА ПРОЕКТУ
Створення навчальних програм з урбаністики,
заснованих на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях
для магістрів, аспірантів та освіти протягом життя;
Посилення навчального потенціалу вишів України за рахунок
створення сучасної інфраструктури та інтеграції е-навчання;
Створення інтерактивної мережі університетів, підприємств,
муніципальних та громадських організацій, які пов’язані з розвитком міст.
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Міланський політехнічний університет, Італія
Кембриджський університет, Велика Британія
Сарагоський університет, Іспанія Національний інститут прикладних наук, Франція
Афінський технологічний інститут, Греція
Міланський фонд політехнічного університету, Італія
Політехнічний інститут Гварди, Португалія
Відкритий університет Варни „Чернорізец Храбар”, Болгарія
Асоціація міжнародного технологічного обміну та консалтінгу, Франція
Торгова палата Формапер, Італія
Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна
Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна
Львівський політехнічний національний університет, інститут архітектури, Україна
Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна
Харківська міська адміністрація, департамент містобудування та архітектури, Україна
Харківський проектний інститут „ХарківПромБудПроект”, Україна
Харківський союз архітекторів, Україна
Міністерство автономної республіки Крим, Україна
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
Очікувані результати на інституціональному рівні (для ВНЗ України)
- людські ресурси університетів з створення сучасних навчальних програм в умовах
міждисциплінарної командної роботи на основі компетентнісних профілів та новітніх технологій;
- платформа та 5 пулів для е-навчання та командної роботи on-line в межах курсу SEHUD;
- сайт проекту SEHUD;
- підготовка в 5 університетах 160 магістрів, аспірантів та слухачів ФПО за програмою SEHUD;
- документи з акредитації курсу урбаністики SEHUD.
Очікувані результати на національному рівні
- методологія, навчальні програми та пакети (30 посібників) курсу урбаністики (SEHUD),
заснованої на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях для магістрів, аспірантів та
освіти протягом життя;
- Е-пакети (30 електронних підручників і СD) курсу урбаністики (SEHUD).
-Очікувані результати проекту на міжнародному рівні
- пакет програм, бази даних та дайджест евалюації освітніх проектів;
- база даних з розповсюдження результатів освітніх проектів в межах 17 заходів, що включають:
2 конференції, 7 семінарів, 2 круглих столи, 3 освітніх ярмарки, 2 виставки та 2 змагання на
кращій проект, 2 телевізійні програми;
- база даних з сталого розвитку освітніх проектів, інтерактивна мережа SEHUD, пакет договорів
про співробітництво між членами європейськими і українськими організаціями мережі SEHUD;
-база даних з менеджменту та опублікований дайджест проекту SEHUD.
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