
 

Конкурс в рамках проекту Erasmus +між ОНАХТ та ISALILLE(Франція) 

Згідно з проектом міжнародної академічної мобільності Erasmus+ між Одеською національною 

академією харчових технологій та ISALILLE (Франція) оголошується конкурс про відбір кандидата з 

числа науково-педагогічних працівників для читання лекцій англійською, або французькою мовою у 

весняному семестрі – 1 мобільність з числа дисциплін зазначених нижче: 

 
ENVIRONMENTAL SCIENCES: 

-Industrial water management, waste 

water treatment, water re-use 

-Industrial waste water management 

-Toxic and ecotoxic properties of 

pollutants 

- Alternative use of polluted sites / 

sustainable management of polluted 

- Ecological restoration 

-Applied techniques of pollution 

remediation : Physical and chemical 

remediation techniques 

- Crisis management : Know how to react 

in an environmental crisis situation 

(industrial accident)  

-Waste management (household and 

industrial waste management, treatment 

technics) 

MARKETING AND 

MANAGEMENT: 

-International marketing 

-Export  

-Communication and crisis 

management 

-Digital communication 

-Industrial marketing 

-Consumer behaviour 

FOOD SCIENCE: 

-Food regulation 

-Additives 

-Lipids and formulation 

-Proteins and formulation 

-Aromas and formulation 

-Crisis management 

-Food defense (related to IFS, BRC) 

-Integrated management systems (QSE) 

-Traceability tools 

-Food fraud 

-Cleaning and disinfection: applications 

in food processing 

-Food product formulation 

-Export market requirements and cultural 

adaptation of food 

-Ecodesign tools and strategies 

-ISO 26000 and GRI 

-Product development for food security 

-Cost-Benefit Analysis – SROI 

-Basics of food microbiology 

Відбір кандидатів проводиться згідно: 

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу 

Одеської національної академії харчових технологій (Наказ ОНАХТ від 14.11.2017 р. № 342-01) 

- Положення про відбір кандидатів на отримання грантів академічної мобільності в рамках проекту 

Erasmus + (Наказ ОНАХТ від 14.11.2017 р. № 342-01.) 

Для отримання гранту з академічної мобільності в рамках проекту Erasmus+ кандидати повинні 

надати до 12 листопада 2018 року: 

- Заяву на отримання гранту академічної мобільності в рамках проекту Erasmus +; 

- Мотиваційний лист (одна сторінка А4); 

- Біографічні дані (CV); 

- Програму викладання лекцій; 

- Ксерокопію першої сторінки закордонного паспорта. 

Підготовлені документи на отримання гранту з академічної мобільності в рамках проекту Erasmus+ 

надати на електронну адресу intl_onapt@ukr.net та в паперовому вигляді секретарю проректора з науково-

педагогічної роботи та міжнародних зв’язків(каб. А-130). 

Процедура зарахування. Відділі міжнародних зв’язків та академічної мобільності ЦМС ОНАХТ 

інформує учасників про результати конкурсу. 

На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується 

рейтинговий список кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих 

кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Відділ міжнародних зв’язків та академічної 

мобільності ЦМС надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в 

рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів 

ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, 

учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у 

рейтинговому списку. 
За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 712-42-21;15-21. 

 

 
 


