Національна академія
державного управління при Президентові України

Відділ забезпечення міжнародних зв’язків

4 березня 2021 року

Інформаційна
листівка
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі на навчання
за міжнародними програмами Національної школи
управління (ENA) Французької Республіки
в 2021 році
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Конкурс на навчання за міжнародними програмами
Національної школи управління (ENA)
Французької Республіки в 2021 році
Про міжнародні програми. У 2021 році Національна школа
управління (ENA) Французької Республіки організовує 14 міжнародних
програм, кожна з яких надає можливість удосконалити свої
міждисциплінарні навички, а також відкрити та зрозуміти сучасні теми,
такі як трансформація публічного сектора через інновації та посилену
цифровізацію, виконання державного бюджету, сучасне управління
територіями, європейська політика тощо.
ENA організовує свої програми у тісній співпраці з партнерами –
Французькою агенцією розвитку, Французьким інститутом, Сенатом,
Національною асамблеєю та ін.
Короткі міжнародні програми, які тривають від 1 до 2 тижнів,
є інтенсивними сесіями, що мають інтерактивний характер
і передбачають обмін національним досвідом. Вони проходять у формі
конференцій, семінарів, круглих столів, а також тематичних досліджень,
моделювання та виїзних навчальних візитів.
Мова навчання. Міжнародні програми проводяться французькою
та англійською мовами.
Вимоги до кандидатів. До участі в міжнародних програмах
запрошуються французькі та іноземні державні службовці, керівники
структурних підрозділів
органів
державної влади,
державних
підприємств та організацій.
Заявники мають пред'явити підтвердження принаймні трьох років
професійного досвіду та повинні мати:
▪ рекомендацію від органу державної влади;
▪ ступінь магістра або еквівалентний ступінь, що засвідчує
принаймні чотири роки вищої освіти; або, в певних випадках, обіймати
відповідальну посаду, демонструючи високий рівень відповідної
компетентності.
Необхідною умовою є високий рівень володіння мовою, якою
проводиться міжнародна програма.
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Процедура подання заявки на програму:
▪Кандидат подає заявку онлайн на веб-сайті ENA за адресою:
www.ena.fr.
▪Паралельно з цим заявка з необхідними документами подається
у Відділ культури та співробітництва Посольства Франції в Україні
в паперовій чи відсканованій версії.
▪Необхідно суворо дотримуватися зазначених термінів подання
заявок (кінцевий термін подання - 60 днів до початку програми).
Неповні заявки не розглядаються.
ENA залишає за собою право скасувати будь-яку програму, яка не
набрала достатньої кількості слухачів.
Фінансування.
Кандидат може звернутися до Посольства Франції в Україні
з проханням про надання йому стипендії Уряду Франції на навчання
в ENA.
Якщо кандидат планує самостійно оплатити своє навчання, він
повинен внести плату за навчання за 30 днів до початку програми. Лише
ті кандидати, які зможуть довести, що мають фінансування для покриття
витрат на навчання, проїзд, проживання та страхування, отримають
підтвердження зарахування на програму.
З тематикою міжнародних програм, їх змістом та датами
проведення можна ознайомитися в каталозі ENA на 2021 рік
за посиланням:
https://www.ena.fr/Europe-et-international/Programmes-deformation/Programmes-internationaux-courts
Більш детальну інформацію про міжнародні програми ENA
ви можете отримати за посиланням: https://ua.ambafrance.org/Korotkiimiizhnarodnii-cikli-navchannya-u-Naciional-niij-shkolii, а також звернутися
до Відділу культури та співробітництва Посольства Франції в Україні,
контактна
особа:
Шарль
Матьйо
(електронна
адреса:
charles.mathiaux@diplomatie.gouv.fr).
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію
Інформаційного вісника/Інформаційної
листівки, 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).
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