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Дос тупно

озроблені в межах
проекту Дистанційні
Робота з Курсами вимагає лише базових
Курси складаються з
«комп’ютерних» навичок
тематичних модулів, які
включають «лекції», тобто текстові блоки, та засоби самоперевірки і контролю знань: тести, контрольні роботи
(есе) та інші навчальні матеріали.

У довідкових модулях містяться нормативні акти України та міжнародно-правові документи, що стосуються тематики курсу, переліки
рекомендованої літератури та/або судової практики. Крім того, у
окремих курсах є спеціальний розділ «Бібліотека», де зібрані повні тексти деяких класичних творів та фрагменти монографій відомих сучасних науковців (в обсязі, що відповідає навчальній меті – згідно із
вимогами ст. 23 Закону «Про авторське право і суміжні права»).

П

рикрасою кожного курсу і найбільш популярним ресурсом (за
підсумками бета-тестування) є
відеолекції визнаних фахівців у релевантній галузі права чи адвокатської практики. Цей інноваційний
засіб дистанційного навчання значно полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу і спонукає ставитись
до підвищення кваліфікації не як до
неприємного обов’язку, а як до цікавого і захоплюючого заняття.

Цікаво

Розширюйте коло професійного
спілкування, будьте «в курсі»

З

алежно від налаштувань, Курс
може, крім іншого, слугувати ще
й зручним середовищем професійного спілкування у колі зацікавлених людей за допомогою тематичних форумів та інших популярних
нині інструментів зі світу Web 2.0.

З

а підсумками проходження того чи іншого Дистанційного
Курсу видається сертифікат Академії адвокатури України та
Американської асоціації юристів / Ініціативи з верховенства
права (ABA–ROLI). Для отримання сертифікату виконання всіх
навчальних завдань є обов’язковим, а деякі Курси вимагають також,
аби підсумкова оцінка була не нижче певного рівня (зазвичай 75%).

С

лід також наголосити, що Академія адвокатури України – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації – один з небагатьох
українських юридичних вузів, що має ліцензію Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту на підвищення кваліфікації юристів як окремий вид освітньої діяльності. Це означає, що учасники
програм підвищення кваліфікації адвокатів, у разі їх успішного
проходження, отримують не просто
сертифікат-довідку, а
документ державного зразка.

П

роцедура
реєстрації
(або
« пі д п и с к и » )
на той чи інший
Дистанційний Курс
дещо відрізняється
від традиційної – ми
заблокували можливість самостійної
реєстрації з огляду
на дві важливі обставини:

Су часно

Відчувайте себе більш просунутими,

а)  всі Дистанційні
ніж ваші молоді колеги
Курси, що належать
до категорії «Підвищення кваліфікації
адвокатів», розраховані виключно на адвокатів, що мають чинне свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю; отже ми маємо пересвідчитись, що особа, яка підписується на певний Курс дійсно є адвокатом;
b)  за підсумками проходження Дистанційного Курсу видається документ
(сертифікат) державного зразка; отже ми маємо пересвідчитись, що персональні дані, які вноситимуться у сертифікат, відповідають дійсності.

Реєстрація

Мета проекту
Тематика і зміст

Р

Сертифікати

М

ета цього проекту
полягає не тільки у
тому, щоби запропонувати
українським
адвокатам ще один засіб
ефективного підвищення
кваліфікації, але й у просуненні і популяризації
самої ідеї дистанційного
навчання. Інформаційна
цивілізація, суспільство,
засноване на знаннях,
освіта протягом життя –
це не абстрактні символи, а цілком реальні тенденції сучасності.
І успіх чекає на того, хто вчасно
на них відреагує.

В

иходячи з цього, порядок реєстрації для проходження Дистанційного Курсу є наступним: на сайті www.e-learn.aau.edu.ua
слід обрати Курс, який Вас зацікавив; на сторінці авторизації
зайти у розділ «Як підписатись на курс?» та скачати форму реєстрації. Цю форму треба заповнити (вона коротка і зрозуміла) і відправити координатору проекту будь-яким зручним для Вас способом – електронною поштою, факсом, зрештою звичайною поштою.
Протягом кількох днів надані Вами дані будуть перевірені, і після
цього Ви отримаєте логін і пароль доступу до обраного Дистанційного Курсу.

Контакти:
Сайт:
http://e-learn.aau.edu.ua
Для реєстрації:
електронна пошта: e-learn@aau.edu.ua
факс: +380 (44) 246 5788
Для довідок:
телефон: +380 (44) 238 2317

Для найбільш ефективної реалізації програм підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю
«Правознавство» у складі Академії створено Інститут підвищення кваліфікації –
ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту: серія АВ № 552848 від 08.12.2010 р.
Відповідно до п.6 Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України, затвердженого Рішенням
Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 03 вересня 2010 року № V/21-421 видами підвищення
кваліфікації адвокатів, що забезпечують її безперервність, є, зокрема, «навчання за професійними
програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня
акредитації з отриманням відповідного сертифіката вищого навчального закладу».

