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Шановні колеги!
Раді вітати Вас у 2019 році та продовжуємо інформувати про стипендії,
начальні програми, стажування, наукові дослідження, до яких Ви можете
долучитися.
Запрошуємо Вас взяти участь у короткотермінових міжнародних програмах
для державних службовців Національної школи управління Франції (Ecole
Nationale d’Administration (ENA), République Française).
Бажаємо успіхів!
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Національна школа управління Франції
(Ecole Nationale d’Administration (ENA),
République Française)
Короткотермінові міжнародні програми для державних службовців
Організатор: Національна школа управління Франції (ENA).
Національна школа управління Франції (ENA) організовує короткотермінові
міжнародні програми для французьких та іноземних державних службовців
вищого рівня.
Місце проведення: Національна
м. Париж, Французька Республіка.

школа

управління

Франції

(ENA),

Вимоги до кандидатів:
Ці програми спрямовані на професійне удосконалення державних
службовців вищого рівня в урядових відомствах, вищих управлінців в компаніях
державного сектора або подібних структур, які мають мінімум 3 роки
професійного стажу, диплом про вищу освіту рівня магістра/спеціаліста (не
менше 4-х років вищої освіти) та рекомендацію/направлення від свого уряду чи
працедавця.
Кандидати повинні мати високий рівень володіння французькою (у випадку
англомовного курсу – англійською) мовою та бути готовими представити досвід
своєї країни за тематикою обраного курсу.
Календар на 2019 рік
Термін навчання
Назва програми
Міжнародні програми французькою мовою
25 березня – 18 квітня
Організація парламентської роботи
25 лютого – 24
Управління проектом
березня (дистанційний
формат),
25 березня –
05 квітня (очна форма)
25 березня – 05 квітня
Реалізація розвитку політик
25 березня – 05 квітня
Боротьба з корупцією
03-14 червня
Кризовий менеджмент та постконфліктне управління
02-13 вересня
Управління змінами в органі влади
02-13 вересня
Інновації та цифрові трансформації в державному
секторі
02-13 вересня
Державна політика: від концепції до оцінювання
23-27 вересня
Траєкторія європейської норми: від походження до
вирішення спорів
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Управління та захист прав людини
Міжнародні програми англійською мовою
Ведення переговорів в межах країни та з Європейським
Союзом
Інновації та цифрові трансформації в державному
секторі

01-05 липня
09-20 грудня

Зимова школа

09-20 грудня

Місцеве самоврядування, розумне місто та відкритий
уряд

Зимова школа

09-20 грудня

Для
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Боротьба з корупцією у 2019 році

Зимова школа

отримання

більш

детальної

інформації

про

зміст

програм,

процедури відбору та необхідні документи Ви можете завітати на сайт ENA
https://www.ena.fr/eng/Formation-continue/International-cycles/cisap
звернутися

у

відділ

забезпечення

міжнародних

зв’язків

або
управління

комунікативними зв’язками Національної академії державного управління за
тел. (044) 481-21-76 чи електронною адресою napa.international@ukr.net.
У випадку, якщо кандидат подав відповідно заповнену анкету на конкурс
в ENA і виграв його, він може звернутися до Посольства Франції в Україні з
проханням надати йому стипендію французького уряду для проходження
навчання на обраному ним курсі.
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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).
Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви
зможете дізнатися на сайті Національної академії
державного управління при Президентові України
в рубриці «Міжнародне співробітництво»
www.academy.gov.ua
або на сторінці відділу в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/

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