
Візити іноземних делегацій до КрНУ  

 
2016-2017 н.р. 

Університет Люблінська Політехніка   

(09.04.2016-11.04.2016) 

Wieslaw Sikora – канцлер 

Jolanta Sloniec –заступник факультету управління 

Pawel Komada – заступник директора Інституту електроніки та інформаційних технологій 

Університет Абертей  (Об’єднане королівство Великої  Британії, м. Данді) 

 (19.12.2016-23.12.2016) 

Nikolai Mouraviev – представник Університету Абертей 

Віденський університет природничих ресурсів і наук про життя (Австрія, м. Відень) 

(13.08.2017-20.08.2017) 

Mr. Luderk Kamarad – науковий співробітник  

Ms. Katharina Meixner – науковий співробітник  

Mr. Erwin Binner – науковий співробітник  

2017-2018 н.р. 

Коледж європейських та регіональних досліджень, м. Чеське-Будейовіце (Чеська Республіка) 

(23.04.2018-28.04.2018) 

Пані Ружана Феребауерова (Růžena Ferebauerová, RNDr., Vice-Rector) – проректор з досліджень 

та внутрішніх справ Коледжу 

Пан Річард Ржіга (mgr. Richard ŘÍHA) – завідувач кафедри прикладної лінгвістики Коледжу 

Пан Штепан Каван (mgr. Štĕрán KAVAN, Ph.D.) – магіср, доктор філософії Коледжу 

Пані Петра Климешова (ing. Petra Klimešová) – інженер 

Інститут технологій та бізнесу (VSTE) м. Чеське-Будейовіце (Чехія) 

(20.05.2018-24.05.2018) 

Пан Рудольф Кампф – декан факультету технологій 

Пан Іржі Чейке – завідувач кафедри інформатики та природничих наук 

Інститут технологій та бізнесу м. Чеське-Будейовіце (Чехія) 

(10.05.2018-13.05.2018) 

Ян Грегор – доктор філософії, голова відділу міжнародних відносин Інституту технологій та 

бізнесу м. Чеське-Будейовіце (Чехія) 

Університет Майамі (штат Огайо, США) 

(01.11.2017-04.11.2017) 

Джоба Маркус – професор кафедри інформаційних систем і аналітики в університеті Майамі 

Університет Майамі (штат Огайо, США) 

(26.03.2018-29.03.2018) 

Джоба Маркус – професор кафедри інформаційних систем і аналітики в університеті Майамі 

2018-2019 н.р. 

Інститут культури Ягелонського університету (Польща, м. Краків) 

 (09.04.2019-13.04.2019) 

1 викладач, 8 студентів 

Університету прикладних наук (VIKO), Литва, м. Вільнюс 

(12.05.2019-18.05.2019) 

Андрій Садаускіс – проректор з економічних питань 

Ріта Мартисене – заступник декана економічного факультету 

Дангуоле Ігнатавічюте – Erasmus-координатор економічного факультету 

Вища школа Європейських та Регіональних досліджень (Чехія, м. Чеське-Будейовіце) 

(16.05.2019-20.05.2019) 

Іржі Білі – проректор з питань законодавства та академічних кваліфікацій 



Марія Хескова – проректор з міжнародного співробітництва, начальник відділу менеджменту та 

маркетингу послуг 

Річард Ріга – завідувач кафедри прикладної лінгвістики 

Ондрея Чікана – методист економіко-технічного відділу 

Габріела Чіканова – технік економіко-технічного відділу 

Університет Матея Бела в м. Банська Бистриця (Словатччина) 

(13.05.2019-15.05.2019) 

Пан ректор Владімір Хядловський; 

Пан проректор з розвитку та інформації Марек Дрімал. 

  


