Інноваційна гібридна стратегія ITаутсорсингового партнерства з підприємствами
530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES
Коротка назва проекту: «IHSITOP»
Національний спільний проект
Пріоритет Розвиток партнерських відносин з підприємствами
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015
Програма фінансування ЄК:
Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства
Сума гранту програми Темпус: € 655.586,39
Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, керівники
українських компаній та підприємств, торгово-промислові палати, українське
підприємство ТОВ «Малібу-спорт».
Отримувач гранту: Технічний університет Вільдау, Німеччина
Координатор:
Доктор Гюнтер Толкієн, консультант з
питань управління

Головний менеджер проекту:
Доктор Гюнтер Толкієн

Партнерство:
 Технічний університет Вільдау,
Німеччина
 Клагенфуртський університет АльпенАдріа, Австрія
 Університет Обуди, Венгрія
 Stollmann Entwicklungs- und VertriebsGmbH, Німеччина








Харківський національний університет
радіоелектроніки, Україна
Одеський національний політехнічний
університет, Україна
Інститут прикладного системного
аналізу, Україна
Чернігівський державний
технологічний університет, Україна
Харківська торгівельно-промислова
палата, Україна
ТОВ "Малібу-спорт", Україна

Мета та завдання проекту:
 Реалізація гібридної стратегії партнерства між українськими університетами та
підприємствами в межах європейського досвіду IT- аутсорсингу
 Створення основи для партнерства між університетами та бізнес-клієнтами
аутсорсингових послуг і забезпечення її сталого розвитку
Напрями діяльності за проектом:
• Розробка стратегії та методології ІТ-аутсорсингу
• Відкриття Навчально-виробничого центру аутсорсингу та його філій
•Розробка, тестування та впровадження інтегрованої інформаційної системи (ІІС)
навчально-виробничого центру аутсорсингу
• Проведення вебінарів
• Проведення літньої школи
• Виконання та впровадження пілотного проекту

• Заходи з просування діяльності Навчально-виробничого центру аутсорсингу у засобах
масової інформації та Інтернет
• Забезпечення функціонування Навчально-виробничого центру аутсорсингу
• Моніторинг звітної документації
• Он-лайн управління та бухгалтерський облік
Очікувані результати:
I. Розробка стратегії та методології ІТ-оутсорсінг.
II Відкриття навчально-виробничого центру аутсорсингу.
III. Розробка ІІС навчально-виробничого центру аутсорсингу.
IV Навчання фахівців ІТ-аутсорсинга
V. Комплексна реалізація заходів навчання.
VI. Реалізація пілотного проекту
VII Розповсюдження результатів проекту
VIII Сталість проекту
IX. Контроль якості та моніторинг
X. Управління проектом
Координатор проекту від України:
Харківський національний університет радіоелектроніки
www.kture.kharkov.ua
tel.: +38(067)91906764, fax: +38(057)7137244, e-адреса: belous@kture.kharkov.ua
Відповідальна особа:
Наталія Білоус, завідувач лабораторії «Інформаційні технології в системах навчання та
машинного зору», професор
Контакти:
тел.: +38(067)91906764; факс: +38(057)7137244; e-адреса: belous@kture.kharkov.ua
Web-site проекту: http:// it-outsourcing.kture.kharkov.ua

