Паспорт проекту
Назва проекту

“Інформаційний центр Європейського Союзу” (EUi) в
Національній академії державного управління при
Президентові України

Донор проекту




Виконавець
проекту

Національна академія державного управління при Президентові
України

Партнери проекту

Представництво Європейського Союзу в Україні

Терміни
впровадження
проекту
Мета проекту

13 вересня 2006 року до теперішнього часу

Основні напрями
(компоненти)
проекту




Керівники/
координатори
проекту

Ірина СТАДНІЙЧУК – документаліст відділ преси та інформації
Представництва Європейської Союзу в Україні;
Адреса: вул. Володимирська 101, м. Київ, 01033, Україна
Телефон: +380 (44) 390 8010

Європейська Комісія (м. Брюссель, Королівство Бельгія);
Представництво Європейського Союзу в Україні

Інформаційні центри ЄС створюються Представництвами
Європейського Союзу для сприяння освіті та дослідженням з питань
європейської інтеграції. Ці установи надають усім бажаючим
необхідну інформацію про історію виникнення та принципи
формування Європейського Союзу, спільні здобутки держав-членів
ЄС, аспекти діяльності та стратегію подальшого розвитку
європейської спільноти
поширення інформації про Європейський Союз та його політику;
інформування про розвиток та розширення відносин між
Україною та ЄС;
 інформування слухачів, аспірантів, докторантів про програми та
діяльність ЄС;
 надання допомоги у підготовці наукових та дослідницьких робіт
з питань європейської інтеграції;
 сприяння участі слухачів, аспірантів та працівників у заходах та
дебатах з питань діяльності ЄС;
 організація круглих столів, презентацій, дебатів з питань
діяльності Європейського Союзу;
 надання доступу до основних статистичних та законодавчих баз
Європейського Союзу
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Електронна пошта: delegation-ukraine@eeas.europa.eu, delegationukraine-press@eeas.europa.eu (Відділ преси та інформації)
Тетяна ПАЛАМАРЧУК – доцент кафедри глобалістики,
євроінтеграції та управління національною безпекою Національної
академії державного управління при Президентові України
Очікувані
результати
проекту







Додаткова
інформація









надання структурованої інформації про Європейський Союз
(англійською, німецькою та французькою мовами й іншими
мовами ЄС);
інформування слухачів, аспірантів, докторантів та викладачів
про діючі освітні програми Європейського Союзу;
надання допомоги у підготовці наукових та дослідницьких робіт
з питань європейської інтеграції;
виставки літератури та найновіших видань;
організація та залучення до підготовки круглих столів,
презентацій, дебатів з питань діяльності Європейського Союзу
13 вересня 2006 року між Комісією Європейських співтовариств
та Національною академією державного управління при
Президентові України була укладена Угода про створення
Інформаційного центру Європейського Союзу (ЄСі) в НАДУ.
Перші Інформаційні центри ЄС були створені у 1963 році.
Сьогодні в світі діє більше 600 центрів, які відкрито переважно
при університетах, національних бібліотеках та дослідницьких
центрах. На сьогодні в Україні діє 14 Інформаційних центрів.
Центри розташовані у вищих навчальних закладах 9 міст
України:
Дніпропетровськ,
Київ,
Луцьк,
Севастополь,
Сімферополь, Тернопіль, Харків, Херсон, Чернівці, Суми, Одеса
та Донецьк.
Усі інформаційні центри Європейського Союзу мають широкий
вибір публікацій та матеріалів офіційних установ Європейського
Союзу, а також періодичних видань, журналів ЄС та інших
матеріалів, що стосуються діяльності ЄС, життя та соціальних
стандартів, освіти в країнах ЄС, питань співпраці України та ЄС,
та багато інших матеріалів. В інформаційних центрах також
можна скористатися можливістю доступу до електронних баз
даних, які містять офіційні документи, що приймаються
Європейською Комісією, Європейським Парламентом та іншими
офіційними установами ЄС.
На базі Інформаційного центру ЄС в Національній академії
проводяться інформаційні заходи для слухачів та викладачів з
найбільш актуальних питань стосовно діяльності Європейського
Союзу, його відносин з Україною, презентації освітніх програм
ЄС для слухачів та аспірантів, зокрема, святкування Дня Європи,
Європейського дня мов, тощо; він долучається до організації
заходів, які присвячені актуальним питання європейської
інтеграції в Національній академії
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