Міжнародні нагороди ІФНМУ
26-28.05.2021

ХІІ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»,
Виставка освіти за кордоном «World Edu»

У Києві відбулася головна подія освітньої галузі України – ХІІ міжнародна виставка «Сучасні
заклади освіти» та виставка освіти за кордоном «World Edu». Найвищою нагородою, яку
отримав ІФНМУ на виставці, стало Гран-прі «Лідер вищої освіти України» та спеціальний
почесний знак цієї відзнаки. Також університет нагородили золотою медаллю в номінації
«Інновації в розвитку міжнародної співпраці в закладі освіти». Також делегація ІФНМУ
провела семінар «Оптимізація самостійної підготовки студентів-медиків в умовах пандемії
COVID-19».

12-14.10.2020

ХІІ міжнародна виставка «Інноватика в
сучасній освіті»
Виставка освіти за кордоном «World Edu»

В режимі онлайн відбулася XII міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» й виставка
освіти за кордоном «World Edu». Традиційно участь у престижній події взяв ІваноФранківський національний медичний університет. ІФНМУ вкотре був удостоєний високих
нагород, а саме почесного диплому «Лідер інновацій в освіті» та золотої медалі в тематичній
номінації «Інновації у створенні й упровадженні системи дистанційного навчання в умовах
сучасних викликів» за семінар «Використання віртуальних пацієнтів для підготовки
студентів-медиків в умовах пандемії COVID-19».

12-14.03.2020

ХІ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»,
Виставка освіти за кордоном «World Edu»

Найвищою нагородою, яку отримав ІФНМУ на ХІ міжнародній виставці «Сучасні заклади
освіти» та виставці освіти за кордоном «World Edu», став диплом Гран-прі «Лідер наукової та
науково-технічної діяльності» та спеціальний почесний знак цієї відзнаки. Таким чином
університет став переможцем рейтингового конкурсу, який щорічно проводиться на цій
виставці. Нагороди від оргкомітету виставки отримав ректор ІФНМУ, професор Микола
Рожко. Також ІФНМУ отримав сертифікат якості наукових публікацій відповідно до рейтингу
закладів вищої освіти України за показниками міжнародної наукометричної бази SciVerse
Scopus за 2019 рік.

12.06.2020

Сертифікаційний аудит системи управління якістю

ІФНМУ вдруге отримав міжнародний сертифікат, що підтверджує надання якісних освітніх
медичних послуг.
1-3 червня 2020 року в Івано-Франківському національному медичному університеті
дистанційно проходив сертифікаційний аудит для оцінки запровадження та результативності
системи управління якістю в університеті. Аудит відбувся відповідно до Політики у сфері
якості, Цілей ІФНМУ у сфері якості на друге півріччя 2019 року - перше півріччя 2020 року,
Плану другого етапу сертифікаційного аудиту системи управління в ІФНМУ.
Враховуючи, важливість для системи правління якістю університету, мати своїх внутрішніх
сертифікованих аудиторів, ректорат запропонував керівництву органу сертифікації провести
навчання та сертифікацію внутрішніх аудиторів. Завдяки цьому 43 співробітники ІФНМУ
успішно пройшли навчання, підсумковий контроль та отримали сертифікати внутрішніх
аудиторів.
Відповідно до рішення ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів»»,
Івано-Франківський національний медичний університет було визнано таким, що відповідає
ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» у наданні послуг у сфері вищої
освіти університетського рівня і у сфері охорони здоров’я.

22-24.10.2019

XI міжнародна виставка «Інноватика в
сучасній освіті»
Виставка освіти за кордоном «World Edu»

На XI міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» та X міжнародній виставці освіти
за кордоном «World Edu» ІФНМУ отримав почесне звання «Лідер інновацій в освіті». У роботі
виставки брали участь 560 учасників із 25 регіонів України та представники Чехії,
Словаччини, Польщі, Франції, США, Білорусії. Організаторами події виступили Міністерство
освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, компанія
«Виставковий Світ».

14-16.03.2019

Х міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»,
Виставка освіти за кордоном «World Edu»

У Києві відбулися щорічні освітні форуми — Х міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»
та ІХ міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu». Найвищою нагородою, яку
отримав ІФНМУ на виставці, став диплом Гран-прі «Лідером вищої освіти України» та
спеціальний почесний знак цієї відзнаки. Окреме визнання отримав моніторинг якості освіти
в університеті — ІФНМУ удостоїли золотої медалі у номінації «Створення та впровадження
системи моніторингу якості освіти та освітньої діяльності в закладах вищої освіти». За
показниками рейтингу міжнародної наукометричної бази даних Scopus університет отримав
сертифікат якості наукових публікацій.

28.01.2019

Відзнака Syneos Health

ІФНМУ отримав міжнародну відзнаку за якість клінічних досліджень. Працівникам кафедри
фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб ІФНМУ та обласного
фтизіопульмонологічного центру було вручено відзнаку від міжнародної дослідницької
організації Syneos Health «За високу якість при проведенні міжнародних клінічних досліджень
і внесок у покращення здоров’я та доступності лікування пацієнтів у цілому світі». Серед
дослідницьких команд всього світу цю нагороду отримують ті заклади, які демонструють
високу якість проведення клінічних досліджень, відмінну увагу до безпеки пацієнта,
мінімальну кількість відхилень від протоколу дослідження та злагоджену командну роботу.

15-17.11.2018

ХXXIV міжнародна спеціалізована виставка «Освіта
та кар'єра - День студента 2018»

В Києві відбулась XXXIV Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра — День
студента 2018». Журі виставки присудило ІФНМУ Гран-прі у номінації «Розвиток
студентського самоврядування у вищому навчальному закладі». Також університет
удостоєний почесного звання «Лідер вищої освіти України».

23-25.10.2018

Х міжнародна виставка «Інноватика в сучасній
освіті»

В Київському палаці дітей та юнацтва під патронатом Міністерства освіти і науки України та
Національної академії педагогічних наук України відбулася Х міжнародна виставка
«Інноватика в сучасній освіті». Участь у події брали понад 550 навчальних закладів і закладів
післядипломної освіти. У конкурсі «Лідер інновацій в освіті» в номінації «Інновації в
підвищенні якості освіти» Івано-Франківський національний медичний університет удостоєно
почесного звання «Лідер інновацій в освіті» із врученням відповідної стели та грамоти. У
номінації «Інновації у науковій співпраці студентів і викладачів — важливий фактор
забезпечення якості вищої освіти» ІФНМУ університет нагороджено «Золотою медаллю»
виставки.

15-17.03.2018

ІХ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»

У Києві відбувся щорічний освітній форум — Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти
– 2018». Найвищою нагородою, яку отримав ІФНМУ на виставці, став диплом Гран-прі «Лідер
післядипломної освіти України» та спеціальний почесний знак цієї відзнаки. Окреме визнання
отримала міжнародна діяльність університету — ІФНМУ удостоїли золотої медалі у номінації
«Діяльність вищих навчальних закладів із зростання експорту освітніх послуг». Під час
виставки делегація ІФНМУ провела семінар «Досвід проведення державної атестації
випускників медичного університету в плані інтеграції в європейський освітній простір», який
викликав жваве зацікавлення й обговорення учасників. Університет також нагородили
дипломом за презентацію досягнень і інноваційних пошуків у реформуванні національної
сфери освіти та науки. Крім того, ІФНМУ отримав Сертифікат якості наукових публікацій.

24-25.10.2017

ІХ міжнародна виставка «Інноватика в сучасній
освіті»

В Києві відбулася IX міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті». ІФНМУ став
лауреатом конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» у номінації
«Електронний освітній ресурс» за проект «3D — tracking як сучасна методика напрацювання
м’язової пам’яті у хірургічній практиці». ІФНМУ нагороджено Золотою медаллю в номінації
«Інновації в діяльності вищого навчального закладу з інтернаціоналізації освіти та науки».

