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Сторінка 2

Міжнародні літні курси англійської мови
Організатори та партнери: Східний Середземноморський Університет.
Місце

і

дата

проведення

заходу: Східний Середземноморський Університет

(Північний Кіпр, м. Фамагуста).
Календар на 2012 рік:
18-29

2-13

червня липня

16-27

30липня-

липня 10 серпня

13-24

27 серпня -

серпня

7 вересня

Мета: вивчення англійської мови і підвищення кваліфікації вчителів.
Пріоритетні галузі: англійська мова.
До участі запрошуються: студенти, бажаючі розвинути академічні навики англійської
мови до високого рівня або покращити знання мови і технологій.
Умови участі: заповнити і відправити аплікаційну форму за електронною адресою:
englishatemu@gmail.com.
Додаткова інформація: 500 у.о. компенсації транспортних витрат, безкоштовне
проживання і харчування для дорослого керівника групи, а також 15% знижки для
кожного учасника групи (якщо група складається з 10-19 осіб) і 20% знижки (20 і
більше осіб).
Контакти:
John Eldridge (Джон Елдрідж)
International Office, Eastern Mediterranean University
Famagusta - North Cyprus - Mersin 10 - Turkey
Office: +90 392 630 2686
Fax: +90 392 630 40 33
Email: john.eldridge@emu.edu.tr
Сайт: Східний Середземноморський Університет (про курси, аплікаційна форма) http://gemoodle.emu.edu.tr/ic/

2

Інформаційний вісник № 2, 29 травня 2012 р.

Сторінка 3

Літня школа з вивчення англійської мови - 2012
Організатори та партнери: Університет в м. Лієпая, Латвія.
Місце і дата проведення заходу: 9 – 20 липня 2012.
Мета: вивчення і підвищення кваліфікації з англійської мови.
Пріоритетні галузі: англійська мова.
До участі запрошуються: слухачі загальноосвітніх/вищих закладів з будь-яким
рівнем знань англійської мови – від початкового до прогресивного. Учасники,
молодші 16 років, можуть відвідувати заняття разом з батьками.
Умови участі: заповнити аплікаційну форму:
http://www.liepu.lv/lv/781/application-form.
Останній термін подання аплікаційних форм: 1 червня 2012 року.
Додаткова

інформація: Вартість навчання залежатиме від терміну реєстрації.

250 євро (175 лат) - до 1 червня 2012 року;
300 євро (210 лат) - після 1 червня 2012 року.
Всі учасники отримають сертифікат про їх участь у літній школі.
Контакти:
Phone: +371 26112937
e-mail: english@liepu.lv
Сайт: Університет в м. Лієпая http://www.liepu.lv/lv/761/english-summer-school-2012.
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Сторінка 4

Стипендія в Естонській школі дипломатії
Організатори та партнери: Естонський центр Східного партнерства у співпраці з
Естонською школою дипломатії, Міністерство закордонних справ Естонії.
Місце і дата проведення заходу: Естонська школа дипломатії, 18 вересня 2012 року
– 31 травня 2013 року.
Мета: отримати знання та навички необхідні для роботи в галузі міжнародних
відносин, дипломатії та Європейського Союзу.
Пріоритетні галузі:
 міжнародні відносини;
 європейське навчання;
 дипломатія.
Вимоги до кандидатів:
 українське громадянство,
 вік до 35 років (на момент подання),
 працює

на

державній

службі в Україні за

міжнародним

напрямом;

працює/навчається в державній установі, яка має відділи/дисципліну
«Міжнародні Відносини» (державний університет, дослідний інститут,
мозковий центр) і має досвід роботи не менше одного року,
 високе знання англійської мови (говоріння, читання, написання і аудіювання
– навички, які необхідно мати на рівні upper intermediate або advanced),
 висока мотивація, щоб дізнатися про дипломатію, міжнародні відносини,
європейську інтеграцію і пов’язані з цим дисципліни. Пріоритет надається
кандидатам, які хочуть пов’язати свою професійну кар’єру із зазначеними
галузями.
 працьовитий, комунікабельний, здатний до роботи у команді.
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Сторінка 5

Умови участі: подати аплікаційні документи, використовуючи он-лайн реєстраційну
форму (Online Scholarship Application System), або надіслати поштою за адресою:

Estonian School of Diplomacy
2 Tonismagi Street
10122 Tallinn
Estonia
Останній термін подання аплікаційних форм: 31 липня 2012.
Додаткова

інформація:

програма

забезпечує

кожного

студента

щомісячною

стипендією у розмірі 450 євро для покриття місцевих витрат.
Програма не покриває витрати на проїзд до/з Талліна.
Всі апліканти будуть особисто поінформовані по e-mail про їх зарахування 3 серпня
2012 року.
Контакти: Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP)
Tonismagi st 2
10122 Tallinn
ESTONIA
Tel: (+372) 631 7951
Fax: (+372) 631 7951
Email: eceap@eceap.eu
Сайт:

Естонський

центр

східного

партнерства

(аплікаційна

форма):

http://eceap.eu/client/default.asp?wa_id=618&wa_object_id=1&wa_id_key=8ea40f6aa11
376d7370249cfc0dec183
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Сторінка 6

Конкурс “Green-Talents”
Організатори та партнери: Федеральне міністерство освіти і науки Німеччини.
Місце і дата проведення заходу: восени 2012 року (2 тижні), подорож Німеччиною
(німецькі науково-дослідні установи та підприємства в галузі дослідження сталого
розвитку).
Мета:

встановлення

контактів,

обговорення

власних

наукових

проектів

в

університетах, науково-дослідних інститутах та підприємствах з іншими видатними
науковцями; участь в актуальних наукових дискусіях (9ий Форум FONA – Форум
сталого розвитку).
Пріоритетні галузі: сталий розвиток.
До участі запрошуються: молоді науковці.
Умови участі: он-лайн реєстрація на сторінці – www.greentalents.de .
Вимоги до кандидатів:
 аспірант або ступінь (магістр або вище) з фаховими знаннями у галузі сталого
розвитку;
 досконале володіння англійською мовою (підтвердження);
 вік до 35 років;
 не є громадянином Німеччини і мешкає поза її кордонами.
Останній термін подання аплікаційних форм: 10 червня 2012 року.
Контакти: міжнародне бюро Федерального міністерства освіти і науки Німеччини
Tel. +49 (0) 228 3821 1493
e-mail: greentalents@dlr.de
Сайт: Конкурс “Green-Talents” - www.greentalents.de
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Сторінка 7

DIES – програма підтримки партнерства між ВНЗ
Організатори та партнери: Програма з академічних обмінів Німеччини (DAAD).
Заходи: тренінги, діалоги, проекти та партнерство (фінансування розпочинається у
січні наступного року).
Мета: орієнтація освітніх програм на міжнародні освітні стандарти, розбудова
дослідницької інфраструктури та конкурентоспроможності організаційної структури.
Пріоритетні галузі: освітній менеджмент.
До

участі

запрошуються:

менеджменту

керівники університетів і провідні співробітники з

центрального

університету;

керівники

підрозділів

центрального

університету (міжнародні підрозділи, центри професійної орієнтації, підрозділи
трансферу технологій, школи широкого профілю тощо); декани і завідувачі кафедр;
керівники університетських освітніх програм.
Умови участі: заповнити он-лайн формуляр (німецькою або англійською) на порталі
DAAD (https://portal.daad.de).
Останній термін подання аплікаційних форм: 30 червня.
Контакти: German Academic Exchange Service (DAAD),
Section 433 – Joint Higher Education Management Programmes (DIES)
Ms. Arngard Leifert (пані Ангард Ляйферт)
Kennedyallee 50, D-53175 Bonn, Germany
Telephone: +49 (0)228 882-794
E-Mail: leifert@daad.de
Додаткова інформація: Передумовою для підтримки DIES – партнерства є спільна
заява німецького та мінімум одного іноземного вузу. Заявником може бути лише
німецький вуз.
Сайт:www.daad.de/dies-partnerschaften
www.daad.de/dies-partnerships
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Сторінка 8

До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію
Інформаційного вісника, надішліть повідомлення на нашу
електронну адресу та додайте коротку інформацію про себе
та свою організацію (прізвище, ім’я, назва організації, ваша
посада, електронна адреса, контактний телефон).

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління при
Президентові України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050

Інформаційний вісник підготували:
Анжела Левченко
Людмила Пустовойт
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