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Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо до вашої уваги інформацію про літні школи 2013
року. Бажаємо успіхів і натхнення!
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Сторінка 2

Літня школа Лондонської школи економіки
London School of Economics
Організатори та партнери: Лондонська школа економіки.
Місце і дата проведення заходу: центральний корпус у Лондоні
Сесія 1: 8 липня – 26 липня 2013,
Сесія 2: 29 липня – 16 серпня 2013.
Мета: проведення курсів університетського рівня.
Пріоритетні

галузі:

бухгалтерський

облік,

фінанси,

право,

економіка,

міжнародні відносини, держава і суспільство, управління.
Цільова аудиторія: студенти, фахівці.
Умови участі:
•

заповнити онлайн анкету

•

відправити результати університетської успішності

•

надати сертифікат з англійської мови (TOEFL ibt 107 або IELTS 7.0)

•

сплатити 50 фунтів вступного внеску

Останній термін подання: 31 травня 2013 рік.
Додаткова інформація:
вартість участі в одній сесії - £1920 (для студента -

£1435),

вартість участі в обох сесіях - £3255 (для студентів - £2415).
Контакти: summer.school@lse.ac.uk
Сайт: http://www2.lse.ac.uk/study/summerSchools/summerSchool/Home.aspx
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Міжнародна літня програма Віденського університету
International Summer Program University of Vienna
Організатори та партнери: Віденський університет
Місце і дата проведення заходу: Штробль, Австрія, 13 липня – 10 серпня 2013
року.
Міжнародна літня програма триватиме 4 тижні, під час яких студентам будуть
запропоновані різноманітні курси.
Пріоритетні галузі: міжнародне та європейське право, у другій половині дня –
курси німецької мови. Мовні курси пропонуються для чотирьох різних рівнів
володіння мовою.
Умови участі:
•

заповнити аплікаційну форму

•

написати мотиваційний лист

•

мати 2 рекомендаційні листи

•

надати результати академічної успішності

•

сертифікат з англійської мови

•

2 фотокартки

•

сплатити депозит у розмірі 300 євро

Останній термін подання: 30 квітня 2013 року.
Додаткова інформація: участь складає € 2.950, яка включає реєстрацію,
навчання, проживання в двомісному номері, повний пансіон за чотири тижні
програми, використання всіх видів спорту й відпочинку (у тому числі тенісні уроки,
віндсерфінг), всі заплановані екскурсії. З цієї суми € 1280 підуть на проживання,
харчування та будуть зібрані для приймаючої організації (Bundesinstitut für
Erwachsenenbildung).
Контакти: Innovationszentrum Universität Wien GmbH – Sommerhochschule
Campus of the University of Vienna
Alser Strasse 4/Hof 1/Tuer 1.16
1090 Vienna Austria
Сайт:http://shs.univie.ac.at/content/site/shs/sommerhochschule/home/index.html
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Літня школа університету Таллінна
Tallin summer school
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Сторінка 5

Організатори та партнери: Мережа Європейських Літніх Шкіл, університет
Таллінна.
Місце і дата проведення заходу: Таллінн, Естонія, перші курси стартують 15
липня, кінець 2 серпня 2013 року.
Головна мета Університету Таллінна — інтернаціоналізація. Університет
щороку намагається долучити до роботи школи кращих світових фахівців. Під час
навчання у вас також буде змога вивчити культуру Естонії та почати вчити естонську
мову. Влітку ви зможете прослухати курси іноземних мов, відвідати творчі лекції та
просто гарно провести час.
Пріоритетні галузі: мова, культура, гуманітарні і соціальні науки.
Умови участі: заповнити на сайті аплікаційну форму.
Останній термін подання: 15 травня 2013 року.
Контакти: Narva mnt 25, 10120 Tallinn, Estonia summerschool.tlu.ee ,
Tallinn Summer School and Tallinn Winter School Project Manager
Room: T217
Phone: (+372) 6409 218
Fax: (+372) 6409 228
E-Mail: birgit.kirsimagi@tlu.ee
Сайт: http://summerschool.tlu.ee/home/tallinn-summer-school/
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«Трансперенсі Інтернешнал»
Міжнародна літня школа із запобіганню корупції шляхом
дотримання професійної етики
Організатори та партнери: Організація «Трансперенсі Інтернешнал».
Місце і дата проведення заходу: Вільнюс, Литва, 8 - 14 липня 2013 року
Мета: забезпечити студентських лідерів знаннями від професіоналів, що
працюють у галузі боротьби з корупцією.
Пріоритетні галузі: державний сектор, приватний сектор та громадянське
розширення прав і можливостей.
Цільова аудиторія: студенти, випускники, молоді фахівці.
Умови участі: Кандидати мають заповнити аплікаційну форму та надати
сучасне резюме в формі Europass.
Останній термін подання: 1 травня 2013 року.
Додаткова інформація: вартість курсу 400 євро, що включає проживання,
харчування, навчальні матеріали та додаткові заходи, обмежена кількість повних та
часткових стипендій, що покривають також переїзд.
Контакти: admissions@transparencyschool.org
Сайт: http://transparencyschool.org/application-scholarships/
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Літня школа 2013
Залучення громадян, прозорість і громадська активність
на місцевому рівні
Summer School on CITIZENS INVOLVMENT, TRANSPARENCY
AND CIVIC ACTIVISM AT LOCAL LEVEL
Організатори та партнери: Європейська мережа навчальних організацій для
регіональних і місцевих органів влади (ENTO), Рада Європи (CoE).
Місце і дата проведення заходу: Беллінцона, Швейцарія, 11-14 червня 2013
року.
Мета: проведення навчання для тренерів
Пріоритетні

галузі: демократія, місцеве урядування, публічна політика,

публічне адміністрування.
Цільова

аудиторія:

тренери,

експерти

і

практики

в

галузі

місцевого

урядування.
Умови участі: кандидати мають підготувати коротку пропозицію, методичні
матеріали, надати CV. Надіслати на bureau@ento.org .
Аплікаційну форму надіслати на decs-fel@ti.ch .
Пропозиція має складатися:
1. Програма уроку, вказавши
a. Тренер(и);
b. Завдання і цілі;
c. Зміст;
d. Навчальні методи;
e. Необхідні матеріали;
2. проект навчальних матеріалів для використання (англійською)
a. конспекти лекцій;
b. презентації;
c. вправи, тематичні дослідження, ш т.п.

Інформаційний вісник № 4 (17), 11 квітня 2013 р.

Сторінка 7

3. CV і контакти тренера (-ів) (адреса, email, телефон).
Останній термін подання: пропозиції – 20 квітня 2013 року,
аплікаційна форма – 15 травня 2013 року.
Додаткова інформація: відібрані тренери отримають добові, які складають 175
євро на 4 дні (всього: 700 євро).
Робоча мова – англійська.
Плата становить 220 євро (це включає перерви на каву і бізнес-ланчі).
Контакти:

за

повною

інформацією

звертатися

paolo.crugnola@edu.ti.ch , phone: +41 (0) 91 814 02 82

до

Paolo

Crugnola,
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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:
Людмила Пустовойт,
Анжела Левченко

