
Продовжується співпраця університетів України та Німеччини  

щодо науки та трансферу технологій 

 

З 21 по 23 січня 2020 року відбулася запланована робоча зустріч представників 

університетів України та Німеччини в рамках проєкту “German Ukrainian Technology 

Transfer University Partnership” (GUTT.UP), який підтримується Німецькою службою 

академічних обмінів (DAAD). Захід пройшов в Інноваційному центрі Київського 

академічного університету.  

У зустрічі взяли участь представник команди проєкту з німецької сторони Крістоф 

Кузумано (Університет Юліуса Максиміліана м. Вюрцбург) та представники українських 

команд проєкту з Київського академічного університету та Львівського університету ім. 

Івана Франка. Також на заході були присутні студенти, аспіранти, молоді науковці, 

стартапери та представники венчурного бізнесу.  

 

Захід був проведений у рамках проєкту «Dialogue on Innovative Higher Education 

Strategies (DIES) - Ukrainian German Technology Transfer University Partnership» 

(партнерство університетів з трансферу технологій, що реалізується спільно Університетом 

Юліуса Максиміліана м. Вюрцбург (Німеччина), Київським академічним університетом та 

Львівським національним університетом імені Івана Франка). Під час зустрічі колеги 



поділились досвідом, обговорили Зимову школу, яка проходила у грудні 2019 року у 

німецькому місті Вюрцбург, а також спланували подальшу співпрацю та обмін досвідом 

між країнами.  

Для молоді виступила керівник Інформаційного центру DAAD у Києві Гізела 

Ціммерманн, яка розповіла про аспекти мобільності студентів – можливості стажувань у 

Німеччині, професійних обмінів між країнами, отримання грантів для навчання за 

кордоном.  

Також учасники  дізналися корисну інформацію від партнера інвестиційної компанії 

CYFRD Юрія Філіпчука. Він розповів про можливості створення, розвитку та фінансування 

стартапів, про венчурні фонди, співпрацю з бізнесом.  

 

Крім того, про можливості для студентів і стартаперів розповіли куратори Маріанна 

Кохан (Львівський національний університет ім. Івана Франка) і Крістоф Кузумано 

(Університет Юліуса Максиміліана, м. Вюрцбург, Німеччина).  

Захід закінчився плідним обговоренням та неформальним спілкуванням всіх 

присутніх за кавою. Під час нетворкінгу молодь мала можливість представити свої 

стартапи, поставити запитання спікерам та отримати ще більше корисної інформації.  



Окрім того, 23 січня Крістоф Кузумано відвідав Інститут математики НАН України. 

Там він познайомився з аспірантами та активною молоддю Інституту, які поділилися з ним 

своїми досягненнями та планами.  


