КАНДИДАТ НА ПОСАДУ РЕКТОРА

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ВІТРЕНКО Андрій Олександрович
Біографія

Народився 23 травня 1977 року. Доктор економічних наук, доцент
У 1999 р. - завершив навчання у Київському державному торговельно-економічному університеті за спеціальністю
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", спеціаліст. У 2000 р. - навчався у магістратурі Київського державного
торговельно-економічного університету,
за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".
Упродовж 2000-2003 рр. - навчався в
аспірантурі Київського національного
торговельно- економічного університету.
У 2005 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему: "Ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці".

З 2004 р. по 2012 р. - асистент кафедри економічної теорії у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка.
2012-2014 рр. - доцент кафедри економічної теорії у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка.
2010-2016 рр. - заступник декана з
міжнародного співробітництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Протягом 2014-2017 рр. - докторант
кафедри економічної теорії, Київський
національний університет імені Тараса
Шевченка.
У 2017 р. - захистив докторську дисертацію на тему: "Сфера послуг в умовах
постіндустріальних трансформацій".
З 2017 р. по липень 2020 р. - доцент
кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.
Упродовж 2017-2020 рр. - заступник
декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 15 липня 2020 року - Заступник Міністра освіти і науки України. Тренінги,
підвищення кваліфікації, академічна мобільність:

Запрошений професор – Східноказахстанський державний технічний університет ім. Д. Серікбаєва, 2013. Курси
підвищення кваліфікації «Інноваційні методи в освіті», Certificate № 63-01/16, Словаччина, 2016.
Наукове стажування «Комерціалізація інтелектуальної власності» (Erasmus+
program) – Університет м. Кірклареллі,
Туреччина, Турция, 2017.
Курси підвищення кваліфікації «Розвиток професійних навиків викладача»
(Erasmus + program) – Університет Бас
Спа, Велика Британія, 2018.
Розробник та основний доповідач,
експерт з питань комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності – Тренінг розвитку навиків наукового та адміністративного персоналу з питань
трансферу технологій та комерціалізації інтелектуальної власності проекту
ECOIMPACT Erasmus+, Братислава, Словаччина, 2018.
Експерт від України в програмі
«COSME» – програма ЄС з підтримки
малого та середнього підприємництва.
Наукове стажування з питань управління сучасними університетами – Erasmus
+ program, Університет м. Фоджіа, Італія.
Вільно володіє українською, російською
та англійською мовами

Програмні тези

Місія університету
Формування національної еліти на основі збереження та примноження традицій,
розвитку класичної університетської освіти, досліджень та інновацій.
Головні пріоритети:
1. Синергія наукових досліджень, навчання і викладання
2. Формування інноваційного науково-освітнього середовища
3. Реалізація студентоцетрованого підходу
4. Забезпечення високої якості всіх структур та складових
5. Інтеграція в світовий науковий та освітній простір
6. Глобальна конкурентоспроможність

ПОСИЛАННЯ НА ПОВНУ ПРОГРАМУ

